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 چكيده

از  یاوتتفم هایبرداشت مختلف با توجه به نگرشی كه دارند افرادشود می سخن گفتهاز فساد  زمانی كه

در هر فرهنگ، قوم و فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا  فسادآن خواهند داشت. مسئله 

شود كه از درستی خارج شده و از سالمت گذشته نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می

 است.

  سخن گفته شده است:به اجمال  فسادنوع چهار  از در این گزارش

 شامل شده و توسط را و شهروندی ارتباطات غیرقانونی و خارج از عرف شریعت :فساد سياسي. 2

 شود.انجام می احزاب و ، كارگزاران حکومتمجریان سیاسی

ز ا واست عموماً رفتاری گرفته و در یک گروه قرار  اغلب :فساد فرهنگي، اجتماعي و اخالقي. 1

 شود. ناشی می عملکرد ناصحیح تربیتی

ر اثر دت گرفته از فقر اقتصادی و معیشتی است یا ئنشیا  این فساد :ي و ماليفساد اقتصاد. 3

انین قو، نظمی مالیبیها، برنامگی دولتبراساس بیگیرد یا در كشور شکل می كمبود درآمدهای مالی

رل و كنت صاحبان قدرت یا عدمخواهی و زیاده ییتقوابی كفایتی،بی كارآمد و كمبود قوانین ،ناكارآمد

 شود.میایجاد موقع با مفسد یا مفسدین هنظارت صحیح و برخورد ب

شود یم دو در افرادی ایجانشئت گرفته از سرخوشی و دارایی زیاد  فساداین  :گرایانهپوچ فساد. 4

اجتماعی  از جایگاهبرخورداری وضعیت مالی خوب و ، خانواده متدین و خداترس بودن دارارغم علیكه 

و امنیت جامعه را چه از  روندمی به سمت یک خالف و فسادمنافع شخصی و مقتضیات جامعه  منظوربه

وسوی شوند و سمتكنند و باعث بروز و ظهور فساد میمیمن انابُعد روانی و اجتماعی و چه اقتصادی 

 ایجاد مشکالت اقتصادیو گاهی  ندكمبانی دینی و ارزشی حركت می شدن ارزشبه سمت بی جامعه

  .دشوده و باعث بر هم زدن نظم اقتصادی كشور میكر

 اقتصادی و اداری، مالی له فسادئدر دو دهه اخیر و اهمیت مسویژه به با توجه به مسائل جاری كشور

 ازسوی دیگر توقع مردم وكند ایجاب می اسالمی مطالبات رهبر معظم انقالب، كه از یکسو آن و مبارزه با

، استبستر امن اقتصادی و برخورد با مفسدین مهیا ساختن  اسالمی ایجاد عدالت و از نظام و حکومت

 گیرد. صورت شناخت فساد و آثار سوء آن بر جامعه ی ازبازخوانی مجدد تاانجام شد  پژوهشاین 
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 مقدمه

و جمهوری اسالمی شد  نظام حکمرانیكشور وارد شکل دیگری از  ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران

 .عنوان آرمان طریقت راستی و حقیقت برپایه مبارزات فراوان شکل گرفتبه

بر مبانی دینی و اسالمی مبنای های یک حکومت مبتنی)ره( شاخصخمینی از آغاز با دستور امام

 های حکومتبا فاصله گرفتن از شاخص های اسالمی وبر ارزشگرفت تا نظام مبتنی قرار كار حاكمیت

 راتدستواز كه های اجرایی خود را اعتقادی و قوانین و دستورالعمل، ا و زیربناهای فکریهبنیان ،طاغوتی

  گذارد.ن ایبنمتجلی شده بود خداوند متعال 

جمهوری اسالمی است كه ملت ایران، براساس اعتقاد  ،حکومت ایران» در قانون اساسی آمده:

جمهوری اسالمی، نظامی است برپایه » آمده: صل دوماو در  1«اش به حکومت حق و عدل قرآن،....دیرینه

 ایمان به:

 خدای یکتا )ال اله اال اهلل( و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.. 2

 الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. وحی. 1

 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. . 3

 .ر خلقت و تشریععدل خدا د. 4

 .میامامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسال. 5

 :راه كرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، كه از. 6

 ن،اهلل علیهم اجمعیالشرایط براساس كتاب و سنت معصومین سالماجتهاد مستمر فقهای جامع الف(

 استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها، ب(

، اسیاستقالل سی، قسط و عدل پذیری،گری و سلطهكشی و سلطهنفی هرگونه ستمگری و ستم ج(

 2.«كندرا تأمین می فرهنگی و همبستگی ملی، اجتماعی، اقتصادی

 ل اخالقی براساسیایجاد محیط مساعد برای رشد فضا ،اصل سوم قانون اساسی ،براساس این مبنا

تا كشور را در مسیر رأس اصول خود آورده مظاهر فساد و تباهی را در  تمامیایمان و تقوی و مبارزه با 

 درست و الهی قرار دهد. 

داری ا سیاسی، اقتصادی و هایاستفادهسوء پرهیز ازو  زیستی در جامعهسالمنکات فوق، با توجه به 

شود كه حركت رو به رشد كشور به دور از فساد و گرایی باعث میو تجملاشرافیت عدم توجه به  و

لکن با مشاهده در  های خود هدایت شود.اهداف و آرمانهای شغلی به سمت موقعیت استفاده ازسوء

                                                 
 .38، چاپ سوم، ص 1831قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، تبلیغات اسالمی، اصل اول . 1
 .33، ص . همان2
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در حد و  تر باشدباید قوی یابیم كه جایگاه ایران در مبارزه با فسادداخلی و خارجی در میاخبار آمارها و 

  .موفق عمل كندانتظار 

 طوربه و اداری برای برخورد با فساد اقتصادیای اراده چه كهیابند ضرورت می هاپرسش این حال

فساد در چه وضعیت و  ؟استی امکانپذیر كنونآیا مبارزه با فساد در شرایط  هماهنگ وجود دارد؟

 ؟دكدامنكننده فساد سازوكارهای مبارزه با فسادها چیست؟ عوامل تعیین شود؟هایی ایجاد میموقعیت

تعلیم و  دو امر ،آموزش و پرورش نهادآیا در  ؟شده استبرای بازدارندگی از فساد چه اقداماتی انجام 

تدا ده و از همان ابكرهمخوانی داشته و آموزش و پرورش توانسته به این امر مهم توجه با یکدیگر تربیت 

 در این خصوص در ؟را اعمال كندگیرد تربیت درستی می فرزندان این مرزوبوم را در اختیار تربیت كه

برای مبارزه با فساد هایی ادهچه استف هادانشگاه ظرفیت ؟ ازشده استها چه اقداماتی انجام دانشگاه

خودنظارتی در  در تربیت افراد خداترس برمبنای ؟توجه نشده است هابه آنتوان كرد كه تاكنون می

چقدر به شایستگی  آیا تاكنون اقدام مهمی صورت پذیرفته است؟ ایم؟موفق بوده چه اندازهها سازمان

كه نسبت به را آیا افرادی  ایم؟اهمیت دادههای حساس جامعه تصاحب شغلافراد باتقوا و خداترس در 

رادی كه فقط به اف ایم یا ایندهكر انتخابهای اداری و كلیدی مسئولیتالمال حساس بودند در بیت حفظ

ا براساس صالح هانتصاب آیا ؟شده استتوجه اند صاحبان قدرت بوده چون و چرای اوامرمجری بیكه 

 یآیا در قوانین یا قانونگذار ند؟اچه اندازه بازدارنده تاقوانین  ؟اندق دخیل بودهیحکومت بوده یا سال

 هایایجاد فساد و راه ریشه و مشکل اساسی راستیضائیه؟ بهدر قوه مجریه و ق وجود دارد یا یمشکل

 ینده رشد پیدا كرده است؟آطور فزفساد به ،و نهایتاً چرا در كشور كجاست؟ مبارزه با آن

های مالی و اداری استفادهكه ارقام فسادها و سوءشود دانسته مینگاه اجمالی به آمار و اطالعات با 

 دهش آیا مقدمات كار فراهم؟ را داریمبا فساد آیا آمادگی مبارزه  ،با وجود این .رو به افزایش استوقفه بی

پذیر آسیب هایگذرگاه نقاط وآیا  صورت گرفته است؟ ارزیابی تاكنون از فسادهای انجام شده آیا است؟

د ایبكه  وجود دارد دیگر از این دست هایپرسش البته بسیاراست؟  ساختار اداری فساد شناسایی شده

  شود.داده ی به آنها پاسخ

)ره(  امام بر نظراتتهیه شده و مبتنی این گزارش برپایه راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

)ره( و رهبر معظم  اماماز توجه به دستورات صادره امید است با  است. اسالمی و رهبر معظم انقالب

 1شته شود. مقابله با فساد برداكردن آنها گامی برای عملیاتیو  اسالمی انقالب

 

 

 

 

                                                 
 شود.اين بحث درآمدي بر مسئله فساد است كه مباحث تفصیلي آن متعاقبًا منتشر مي. 1
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 كليات  ـ فصل اول

 و اصطالحي بررسي فساد از نظر لغوي

هم  در ،درواقع فساد. گویندمی فسادفارسی در مقابل صالح است و فعل غیرمشروع را  ادبیاتفساد در 

 كه زمانی 1است.نابود شدن و متالشی شدن است و در فلسفه نیز به معنای زوال  ریختن و از بین رفتن،

وقتی  2گویند.میبه آن فساد  مانند اصول اخالقی در یک جامعه ،از بین برودود یا ارزش شچیزی بی

 فساد آوردن یا فسادآور این عمل راشود اندازد و باعث تباهی میكند یا آشوبی به راه میكسی فتنه می

 نامند. می

شود ده یا مرتکب تخلف انتخاباتی میكری خواردر فرهنگ اصطالحات سیاسی نیز فردی كه رشوه

ی های سیاسلیتئوها و مسكند مخصوصاً افرادی كه دارای پستاستفاده مییت خود سوءعو از مقام و موق

  1.شونددهند فاسد نامگذاری میعمال نفوذ اقدامات خود را انجام میند و با تطمیع و اِباش

ستانی دهی و رشوهرشوه تباهی، اغفال، به معنای تطمیع، استواژه فساد كه مدنظر این پژوهش 

. بر ندگویكننده میچنانچه كسی باعث شود دیگری به فساد بیفتد و منحرف شود به آن منحرفاست. 

 4گویند.دادن و تطمیع كردن را می خراب كردن از طریق رشوهو  فاسد كردناین اساس 

فَساد( )ال گندیدن خراب شدن، گرفته شده به معنای فاسد شدن،در زبان عربی از ریشه فَسَدَ ، فساد 

 5زور مال كسی را گرفتن.ه فساد كردن و لهو و لعب و ب ،كردنتباهیو عبارت است از: 

 

 روش مبارزه با فساد 

تمام مسئولین باید نهادینه شود و زمانی كه به در اندیشه سیاسی  و درک روش مبارزه با فسادفهم 

وقت مبارزه جدی با فساد انجام نخواهد و مبارزه با آن همراه با روش درست فکر نکنند هیچمصادیق فساد 

 ها بیشتر فرو خواهد رفت.ایمانی انسانشد و ریشه فساد در زمین حاصلخیز بی

دست آوردن یک فهم مقام معظم رهبری درخصوص به دست آوردن اطالعات و آگاهی برای به

 عنوان یکمبارزه با فساد در حاكمیت با داشتن یک فهم سیاسی بهمشترک در امور تخلف بالخص 

هاى ما طرق و بسترهاى بسیار متعدّدى دارد. فهم سیاسى، آگاهی»فرمایند: مطالبه سیاسی این گونه می

با  همواجه آرمانى، حساسیت نسبت به حوادث و حضور در صحنه سیاسى، مطالبه فکر سیاسى، مطالبه

ى مراكز معین وسیلهدنیا، به امروز سیاست مشتركى در همه... ایرانى، ممتاز و نمونه استحوادث در جوان 

                                                 
 .1312، ص 1811چاپ سوم،  ،ی(، تهران، کومش-فرهنگ معارف اسالمی )ف. سیدجعفر سجاد، 1
 .3835. حسن انواری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، جلد ششم، چاپ دوم، ص 2
 .22، چاپ هفتم، ص 1811. مهدی نوروزی خیابانی، فرهنگ لغات و اصطالحات سیاسی، تهران، نشر نی، 8
 .1112، جلد اول، ص 1825انگلیسی به فارسی، تهران، امیرکبیر،  . عباس آریانپور کاشانی، فرهنگ کامل4
 .313، ص 1833. محمد بندر ریگی، فرهنگ عربی به فارسی ترجمه ُمنَجُد الُطالب، تهران، افست، چاپ ششم، 5
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كه جوانان را تا خرخره در شهوات و غرایز جنسى و فساد این :شود. این سیاست عبارت است ازدنبال مى

 1....«.اخالقى غرق كنند. این یک سیاست رایج در دنیاست

مهم اشاره دارند كه همچنان كه غرب برای ترویج فساد در میان رهبری با این فرمایش به این 

شود و در جهت مبارزه با این فساد نیز های گوناگون وارد میجوامع ازجمله ایران با تمام سیاست و روش

كز صورت متمرهای گوناگون در مبارزه با فساد بهبایست با شناخت روشحاكمان و مسئولین كشور می

 شوند.و با جدیت وارد 

 

 هاي مبارزه با فسادراه

اند: اگر نظام بخواهد با مفاسد موجود برخورد كند در ابتدا باید امام )ره( در باب مبارزه با مفاسد گفته

بارزه ریزی دقیق برای این مبخواهد و بر این خواستنش اصرار بورزد، بر این اصرار خود تأكید كند با برنامه

كنترل نظارت خود را قبل، حین و بعد از نظارت ادامه داده، نهایتاً نسبت به نظارت كامل داشته باشد، 

های موجود را شناسایی ها گزارش جامعی را تهیه و آسیبها و كاستیبررسی با در نظر گرفتن كوتاهی

 و نسبت به برطرف كردن آن اقدام كند.

 حب عالج به مفاسد اكثر قطعى جعال بالجمله،»اند: امام )ره( با زبان شیوای عرفانی خود فرموده

 ندك پیدا آرامش قلب و شود طمأنینه و سکونت داراى نفس آن، عالج با كه زیرا است؛ نفس حب و دنیا

 ،ندهد اهمیت مشرب و مأكل هیچ به و كند انگارىسهل دنیا امور به و شود اطمینان ملکه و قوه داراى و

 زاربرگ انگارىسهل به و كند تلقى خونسردى با او كند، مزاحمت دنیا امور از امرى در او با كسى اگر و

 محبت ریشه قطع و برنخیزد خروش و جوش به آن دنبال نیست، دنیا اهل طعمه او محبوب چون و نماید

 میمتص و اقدام با مشکلى امر هر ولى -سلوک ابتدای و امر اول در خصوصاً -است مشکلى امر گرچه دنیا

 را سنگالخى طوالنى راه هر و دارد حکومت مشکلى صعب و امر هر به عزم و اراده قوه. شود آسان عزم

 2«.كند سهل و نزدیک

داند های مبارزه با فساد را سلوک و رعایت اخالقیات در دوران جوانی میامام )ره( یکی دیگر از راه

تواند به آن توجه ویژه میها كه این هم اموری است كه دولت چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه

 1داشته باشد.

های مبارزه با فساد، به وجود آوردن فرهنگ مبارزه با آن است كه آرام آرام وارد اخالقیات از دیگر راه

 4مردم شود.

                                                 
 .6/12/1831، ن. بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جوانان سیستان و بلوچستا1
فصل نهم در ذكر عالج غضب، در حال سكونت نفس به قلع ماده آن، و عالج  233تن . شرح حديث جنود عقل و جهل م2

 .238اسباب مهیجه آن ..... ص 
 .22و  21صص « ..... توبه»تعجیل در  22. صحیفه امام، ج 8
 .212، ص 1833. محمد توکلی، تهاجم فرهنگی، جلد چهارم، تهران، نگین سبز، 4
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های حاكمیت و دولت است. در ساالری در دستگاهراه دیگری در مبارزه با فساد، شایسته

كند ه و جامعه را به سمت سختکوشی و انگیزه خدمت هدایت میساالری استعدادها شکوفا شدشایسته

 1شود.و باعث هدایت جامعه توسط افراد خردمند و مستعد می

وچهارم است. درواقع این واژه در تقابل با اصل چهل 2ساالریراه دیگر مبارزه با فساد خروج از دولت

ای مداخله مستقیم دولت تی در جامعهسازی اشاره دارد به این موضوع كه وققانون اساسی و خصوصی

ساالری محوری و دولتشود، درواقع دولتآید و همه چیز دولتی و ملی میدر حیات اقتصادی به وجود می

ها و دستمزدها، وضع قوانین رفاهی و اجتماعی و همه چیز در شکل اتفاق افتاده است. كنترل قیمت

با این پدیده سالیان سال مواجه شده و آثار آن شیوع حقیقی خود در حیطه اقتصاد دولتی است. كشور 

تیجه اندوزی است. نطلب برای گرفتن امتیاز بیشتر برای ثروتفساد در بدنه دولت توسط افراد فرصت

 1شود.این عمل افزایش اختیارات دولتی و كاهش منزلت و حقوق شهروندی و انسانی می

امام )ره( درخصوص رعایت و اجرای قانون اعتقاد است.  دیگر راه مبارزه با فساد، اجرای صحیح قانون

كننده عدالت و مینأتقانون است كه  دین قانون است و این، بر این اصل مهم داشتند كه اسالم

مجموعه قانون برای » فرمایند:ایشان می. آیدمی بد به حسامنهای مهذب و سعادتدهنده انسانپرورش

 هیه و مجریئبه قوه اجرا اینکه قانون مایه اصالح و سعادت بشر شودبرای  اصالح جامعه كافی نیست.

بایست دستگاه اجرایی نیز به سهم خود پس در كنار داشتن قانون خوب و اثرگذار می 4«احتیاج است......

 پایبند به قانون بوده و قانون را به خوبی اجرا كند تا خود جزئی از اركان مبارزه با فساد شود.

شود مهمترین بخشى كه مى» اند:نشان داده و فرموده را ی در این موردرهبری راهکارمقام معظم 

با  . خود دولت هم این را قبول دارد و دنبال كرده است. براى مبارزه«با فساد مبارزه كرد، دولت است

ود. این شسته بهاى فساد باید ها انجام گرفته است. گلوگاهفساد در دولت انصافاً كارهاى مهمى در گلوگاه

شود؛ نباید به كسى امتیازى داده شود، اما داده بینید جنسى نباید وارد شود، اما وارد مىكه شما مى

فاسدى باشد. اگر موردى  رسد، باید گمان وجود فساد و ارادهشود؛ اولین چیزى كه به ذهن انسان مىمى

پاک  دست قضائیه است. ، آن وقت نوبت قوهدست مسئوالن دولتى رد شد ها و از زیرِبود كه از این صافى

 قضائیه و هم مسئوالن البته هم قوه»داشتن شرط الزم مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری فرمودند: 

رد تا را تمیز ك روز گفتم؛ باید دستمال پاک نگه دارند. من آن ربط باید دست خودشان را كامالًیدولتى ذ

 5.«كردبشود شیشه را با آن تمیز 

 

                                                 
ها در سییییاسیییت و حقوی عمومی، تهران، زاده و سییییدباسیییم، کلیدوا هند، اردشییییر موالی. اندرو هیوود، ترجمه امیر ارجم1

 .132، ص 1831امیرکبیر، 
2. Etatism 

 .122، چاپ دوم، ص 1831. حسن علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، روزنه، 8
 .12، ص 1858عروج، . اصغر میرشکاری، قانون و قانونگرایی در سیره امام خمینی )ره(، تهران، 4
 .1838/ 3/ 15، بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار مسئوالن و نخبگان استان همدان .5
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 علت ایجاد فساد 

دنیوی بیش از  زخارفدر مرحله اول توجه به جمع كردن  شود:میایجاد فساد در حکومتی موجب  آنچه

  شود.گیری انحراف میكه موجب شکل حد نیاز در كارگزاران حاكمیت و سپس آحاد مردم است

ر تواند مسیر احتمالی انحراف دالعلل و پیشقراول مبارزه با فساد میعنوان علتركن قوه قضائیه به

 نظام را به راه راست خود برگردانده و در مسیر صحیح هدایت كند. 

قضائیه، مالک و معیار سالمت  در تمام دنیا، قوه»اند: در این خصوص مقام معظم رهبری فرموده

ى وجود داشته ى سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسالمایهقضائ جامعه است. اگر قوه

اسالمى اصالح خواهند شد. ممکن نیست كه كشورى به  هاى كشور و جامعهباشد به مرور تمام دستگاه

ایى عیبى به وجود آید. اگر دستگاه قضسالمت كامل اجتماعى برسد، مگر آنکه دستگاه قضایى سالم و بى

ضا به همین دلیل، اسالم نسبت به ق تدریج به فساد خواهند گرایید.ههاى دیگر هم بسالم نباشد، دستگاه

ى، حداكثر اهتمام را ورزیده است و شاید در یو قضاوت و قاضى و محکمه و مقدمات كار و ابزار كار قضا

بان از ز هاطور كه بارو همان.. عدالت در قضا مورد تأكید واقع نشده باشد. تعالیم اسالمى، چیزى به اندازه

ند؛ اما اهاى فراوانى را كشیدهو تالش قضائیه مشغولند، زحمات امام عزیز شنیده شد، برادرانى كه در قوه

باید در نظام اسالمى نسبت به رشد و اعتالى روزافزون دستگاه قضایى همت گماشته شود و در هیچ 

 1.«حساب آید حدى قانع نبود. حقیقتاً دستگاه قضایى باید ملجأ و مأمن مردم به

 

 استفاده دشمن از عناصر فاسد داخليسوء

فساد ایجاد شود و براساس عدم نظارت و كنترل ها و رفتارهای نادرست مانند كجرویای وقتی در جامعه

درواقع عمل خالف و مفسده در جامعه شیوع پیدا كرده و  این بیماری مانند سرطان توسعه پیدا كند،

عنوان های اجتماعی پس از مدتی بهای از كجروی. در اجتماع به پارهشودمیقبح آن برای مردم ریخته 

های ها در جوامع گوناگون به صورتدهند. كجرویكنند و به آن قوام و دوام میهنجار اجتماعی نگاه می

های مختلف كیفیت اعمال نادرست و خالف شود. در موقعیتمختلفی ارزیابی شده و با آن برخورد می

های مختلف ها و مکانها در زمانتوان گفت این كجرویباشد. پس میطح جامعه با هم متفاوت میدر س

 نیز با هم متفاوتند. 

 كنند وخواهند وضع و تفسیر میای كه خود میگونهدر جوامع مختلف صاحبان قدرت قوانین را به

ر ند و چون طرز تفکر صاحبان زر، زوخوانكنند، كجرو میبالطبع كسانی را كه از این قوانین سرپیچی می

های گوناگونی دارد اعمال واحد در جوامع مختلف نیز با اَشکال گوناگونی و قدرت در جوامع مختلف شکل

  2شود.تعبیر می

                                                 
هاى شیهداى هفتم تیر، اعضیاى شیوراى عالى قضیايى، قضیات و      سیخنرانى مقام معظم رهبري در مراسیم بیعت خانواده   .1

 .1/3/1823مسئوالن دادگسترى و جمعى از مردم لرستان، 
 .112، ص 1811محمدحسین فرجاد، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر،  .2
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طور در داخل كشور ممکن است خیلی از چیزها به» فرمایند:مقام معظم رهبری در این خصوص می

های دولتی و چه چه بخش -هایی ید فساد و رواج فساد در بخشطبیعی زمینه داشته باشد. فرض كن

هایی از جوانان ممکن است های شهوانی در بین بعضی از مردم یا بخشیا آلودگی -های غیردولتی بخش

اما وقتی كه دشمن به فکر این است كه یک ملت را  -های طبیعی هم دارد زمینه -وجود داشته باشد 

كند. امروز شما وقتی شود و آنها را تشدید میابزاری در دست دشمن می، واملگیر كند، همین عزمین

د؛ به رسیسرنخ بسیاری از قضایای داخل كشور و مشکالت را دنبال كنید به سرانگشت بیگانه می

نیروی خودشان را علیه نظام اسالمی تجهیز  هایی كه همههای مزدور دشمنان و به تدبیر دستگاهدست

 1«......كنندكرده و می

 

 مبارزه با فساد، اولویت كاري نهادها و قوا

تواند آینده مفسدین را به مخاطره بیاندازد و پیشگیری از فسادهای آینده كند، یکی از مسائلی كه می

در  طور سریع و قاطعگیری یا اتفاق افتاده بهبحث رسیدگی به تخلفات و فسادهای موجود در حال شکل

دادن در جامعه باعث ویران كردن  گرفتن و رشوهطور مثال فساد حاصل از رشوه بهسطح جامعه است. 

كند و به كیان و اخالقیات در جامعه شده و مسیر تربیت نادرستی را در امور رفتاری جامعه نهادینه می

 زند.فرهنگ جامعه اسالمی ضربه می

ه اولویت رسیدگی به تخلفات، جرائم ویژرهبر معظم انقالب درخصوص اولویت قرار دادن كارها و به

گیری مشکالتی كه در جامعه در دنبال» فرمایند:مالی و فساد موجود در سطح جامعه به قوه قضائیه می

ر ه -ت رئیسه و سیاستگذاران دستگاه قضایی ئاهم و مهمی درست كنیم. یعنی هی وجود دارد، واقعاً

كنند و مهمترین آنها را دنبال نمایند؛ چون « االهمم فیااله»بنشینند موارد را  -كه هستند  ایمجموعه

ها دامك امروز در جامعه موارد بدی وجود دارد كه همه را باید دستگاه قضایی دنبال كند. ببینیم واقعاً واقعاً

 هم ضدانقالبی و براندازی و خدعئدر جامعه فساد و ارتشا و جرا اول قرار داد. االن مثالً را بایستی در درجه

كنم و تزویر و جعل و امثال اینها وجود دارد. در میان این موارد، كدام از همه مهمتر است؟ من خیال می

فسادهای مالی و اخالقی و ارتشا و تزویر و امثال اینها،  لهئهم بگردیم، همین مسأاگر بخواهیم دنبال 

 2«.گیرند....های باال قرار میهدر رتب كند و واقعاًخصوص از مردم سلب امنیت میهچیزهایی است كه ب

های نکات رهبری به قوه قضائیه این فرض را برای تمام قوا و نهادهای نظارتی، امنیتی و تمام دستگاه

های سالیانه و در امور اجرایی خود، اولویت مبارزه با فساد را كند كه در برنامهحاكم در كشور ایجاد می

 د.های دستگاه قرار دهناز اهم برنامه

 

                                                 
 .15/12/1831در دیدار مردم قم، مقام معظم رهبري . بیانات 1
 .22/2/1823قضائیه،  در دیدار مسئوالن قوهمقام معظم رهبري بیانات  .2
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 نگري در مبارزه با فسادآیندهو پژوهي آینده

گیری فساد در ابعاد ، در درجه اول شناخت و چرایی شکلباید مورد توجه قرار گیردآنچه در این حوزه 

خواهد به موضوع تخلف نسبت  ایجاد یک شناخت عمیق ،و در درجه دوم سطح جامعه استو در مختلف 

 بود. 

برای طراحی و اجرای یک جامعه سیاسی و حکومتی در نظام  شناسیو فسادشناسی جرممسئله 

 تا آینده كشور را بیمه كند. استضروری برنامه بنیادین قوی 

این نگاه در . های مختلف استبه دور از تعصبات موجود به حوزهو پژوهان نگاهی ژرف نگاه آینده

تفاق افتاده و در زمان حال اموری از آن در ها وارد شده و آینده را براساس آنچه در گذشته اتمام حوزه

اقتصادی و سیاسی راهکارهایی  اجتماعی، های زیرین فرهنگی،زنی در الیهبراساس گمانه ست وحال اجرا

 1دهد.را ارائه می

 تواند:مینگری و آینده پژوهیآیندهبراساس دولت در مبارزه با فساد 

مدت و بلندمدت میان مدت،های كوتاهریزیبرنامه های كشور را درلویتودر این خصوص ا (الف

 طراحی كند.

 د.كندر بلندمدت نسبت به توسعه رفتارهای سیاسی صحیح و مشاركت عمومی اقدام ( ب

 .قرار دهد بازنگری عمیقمورد د و قوانین مبارزه با فساد را كننوآوری  ،در تدوین قانون( ج

نفعان و مردم را در این حوزه به همراه صحیح ذیهای همکاری ایجاد شرایط و راه ،شناخت د(

 2داشته باشد.

 

 جایگاه مفسدین در كالم الهيفصل دوم ـ 

 

خداوند در آیات بسیاری درخصوص جایگاه مفسدین و تهدید آنان به برخورد شدید در روز قیامت اشاره 

و گناه و تهدید متخلفان پس از بیان تخلف  ازجمله آیه سوم سوره آل عمران كه خداوند 1.اندفرموده

خداوند با این فرمان الهی به گناهکاران و  4دارد مفسدان در احاطه علمی خداوند هستند.اعالم می

 ست.اهر لحظه مراقب اعمال و كردارشان در دهد كه مفسدین هشدار می

منحرف تا هر آنچه در حال اتفاق است از مسیر طبیعی خود وجود دارد در نظام خلقت نوعی نظارت 

این تعلیم برای مراقبت كارگزاران خود استفاده  باها حکومت ،نشده و برای نوع بشر نیز همین گونه باشد

 كنند.می

                                                 
 .3، ص 1852های مجلس، ر جهان، تهران، مرکز پژوهشپژوهی و جایگاه آن در ایران و چند کشو. محمد خلج، مبانی آینده1
 .11، ص همان. 2
َضماِئر فی الُقرآن الَکِریم، قم، دارالفکر،        8 سید، عبدالحمید، ُمعَجم ااَلَدوات و ال صطفی ال سماعیل احمد عمایره و م ه  1312. ا

 .238ی، ص 
 .312، ص 1812تبلیغات اسالمی، . اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، تفسیر راهنما، قم، دفتر 4
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آنان كه در روى زمین فساد و اخالل ه و زمانى كه گفته شود ب»: سوره بقره آمده 12و  11 اتدر آی

آگاه باشید كه آنان اخاللگر و فساد  -دهیممىعمال صالح انجام ادر امور مردم نکنید: گویند ما نیکوكار و 

 1.«كننددراک نمىاطلبند، ولى 

شود حرص، طمع شدید، منازعه، ها در زمین میفساد انسان یجاد( كه باعث ادنیاطلبیآثار این صفت )

 خیزد. رسوخدنیا و جلب و جمع آن برمیه كه از تعلق ب است و صفات دیگرى نیتغضب، حسد، بخل، سوء

 اخالص و عبودیت و توحیده یعنى توجه ظاهرى ب. شوددر قلب به پیدایش حالت نفاق منتهى مىاین صفت 

 ذ دنیوى.ایلذه دنیا و زندگى مادى و حرص باطنى قلبى ببه  با عالقه شدید و محبت تمام

لحی اهای ناصكنند و انسانامکانات اقتصادى و نیروهاى انسانى در دست افرادی كه فسادانگیزی می

ص نه ین اشخاازیرا  .مایه دردسر و بال و بدبختى است لبغاآفرین نیست، بلکه ند نه تنها سعادتباش

راه و  هاى بگیرند و نه فرزندان سر بكنند تا از آن بهره مفید و سازندهمصرف مى درستی اموال خود را به

 براین. بنادشوشان مشکالت زندگانیاى دارند كه مایه روشنى چشم آنان و حل با ایمان و تربیت یافته

 د وشویهاى ظلم مصرف مهاى كشنده و سركش، تولید فساد، تحکیم پایهدر راه هوس اغلباموالشان 

 .مایه غفلت آنها از خدا و مسائل اساسى زندگى است

پندارند و چگونگى مصرف آن براى آنها مطرح كسانى كه ثروت و نیروى انسانى را اصیل مىزندگی 

تر شویم و به این حقیقت نیز توجه شان نزدیکزندگی انگیزى دارد، اما اگر به متنست، دورنماى دلنی

بردارى از این امکانات مطرح است تصدیق خواهیم كرد كه هرگز افراد خوشبختى كنیم كه چگونگى بهره

 2نیستند.

 خصوص دراین داوند در خكنند، درخصوص امر به پایداری و صبر به افرادی كه با فساد مبارزه می

و هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدنشان بد حال شد » فرمایند:می 11آیه سوره عنکبوت 

و دستش )از حمایت آنان در برابر بدكاران( كوتاه گردید )فرشتگان( گفتند: نترس و غمگین مباش، ما 

 .«قى ماندگان )در عذاب( استدهیم، مگر همسرت كه از باات را نجات مىتو و خانواده

ای كه در آن فساد شیوع پیدا كرده نکاتی قابل منین در مقابل مفسدین و جامعهؤبرای استحکام م

 وجود دارد:توجه در این سوره 

خود نیز  گیرند و حتى در مورد حفظ مهمان و ذریهفاسد، مردان خدا در تنگنا قرار مى در جامعه. 2

 نگرانند. 

 .ایمان است( )غیرت دینى الزمه .تفاوت كندشیوع فساد، نباید ما را بى .1

 خبرى از آینده است. ها به خاطر بىبسیارى از نگرانى. 3

                                                 
 .15، ص 1832. حسن مصطفوى، تفسیر روشن، جلد یک، تهران، مركز نشر كتاب،1
 .65، ص 1814. ناصر مكارم شیرازى، تفسیر نمونه، جلد هشتم، تهران، دار الكتب االسالمیه، 2
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 گذارد. نگرانى درونى، در چهره اثر مى. 4

 .بخش از دلهره و اضطراب نجات دهیمهاى حقّ و آراممؤمنان را با وعده. 5

 .قاط مثبت را بگوییمدر بیان حقایق، ابتدا ن .6

 كند. خداوند، اولیاى خود را حفظ مى. 7

 د، ایمان و عمل صالح كلید نجات است. شونمى انسان نجات موجب پیوند خانوادگى .8

تواند در برابر نظام فرهنگى و اقتصادى خانواده یا جامعه داراى شخصیتى مستقل است و مى ،زن .3

 مقاومت كند. 

 1مفسد است. راهنماى فساد نیز .23

ی اجامعه مورد تواند درلکن می ،نازل شده است و اجتماعی این آیه هرچند درخصوص فساد فرهنگی

ی منؤهای مكه در آن فساد سیاسی و اقتصادی نیز جریان دارد مصداق پیدا كرده و آرامشی برای انسان

های دنیوی و داشته و دچار لغزشهای مختلف دنیوی پاک نگاه باشد كه دامن خود را از گناه و آلودگی

 ند.ادههای بدكاران نشهوس

آنچه را » :فرمایدمی دخداون. آید انعکاس رفتار خود آنهاستها میهر آنچه بر سر انسانشک بی

  2«.شک نزد خدا فزونى نخواهد بودبی كنند تا در اموال خود فزونى یابند،عنوان ربا دریافت میبه

در  ،اندخاطر اعمالى كه مردم انجام دادهفساد بهاست. عمال خود مردم اَ، سرچشمه فسادبنابراین 

خواهد نتیجه بعضى از اعمال های مختلف مىدریا و خشکى آشکار شده است. خداوند با نزول مجازات

وز رای رای بسوی خداوند برگردند تا بهانهها را به آنها بچشاند شاید از عملکرد خود توبه كنند و بهانسان

 1حساب نداشته باشند و مهلتی نیز در این دنیا داشته باشند.

 

  و سيره حضرت علي )ع( )ص( رفتار حضرت پيامبرفصل سوم ـ 

 با متخلفين )ص( رفتار حضرت پيامبر

با  كرد بسیاراگر كسی به ایشان اهانت می ند و)ص( در امور شخصی بسیار نرمخو و مالیم بود پیامبر

لکن حضرت  ،ازجمله یهودی كه به ایشان اهانت كرده بود ند.كردبرخورد میبا او مالطفت و نرمخویی 

ه زنی ولی در فتح مکشود، نرمخویی و برخورد انسانی باعث شدند تا شهادتین گفته و مسلمان  دلیلبه

وقتی قضیه ثابت  ،استحکم قانون اسالم قطع دست دزد  از آنجا كه و از اشراف قریش دزدی كرده بود

بایست حکم اجرا شود بسیاری از می، طبق دستور پیامبر )ص( كرد یسلم شد و زن اقرار به دزدو م

 ،چون آن زن از وابستگان بزرگان قریش بودتا حکم اجرا نشود آمدند ایشان بزرگان برای وساطت نزد 

                                                 
 .142، ص 1838هايى از قرآن، . محسن قرائتى، تفسیر نور، جلد نهم، تهران، مركز فرهنگى درس1
 .212بقره، آيه . 2
 .323، ص 1833گلى حجتى، گلی از بوستان خدا، قم، بخشایش،  سیدمهدى .8
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ود ارگان بو اعالم داشتند اگر این زن كسی را نداشت و جزء بیچ ندوجه كوتاه نیامدولی حضرت به هیچ

بت به نسبنابراین ایشان  ؟كنیدبایست دستش قطع شود ولی حاال كه جزء اشراف است وساطت میمی

 دند.كرا توجهی نکردند و حکم را اجرا هدرخواست

م و العاده نردادند ولی در مسائل شخصی فوقدر مسائل اصولی هرگز نرمش نشان نمی )ص( پیامبر

 1مهربان بودند.

آنان كه رعایت با به حفظ امنیت و پاسداری از مال و خون بسیار سفارش شده از آنجا كه در اسالم 

 درواقع كسانی كه در. شدكردند به شدت برخورد كرده تا آنجا كه حکم قتل نیز صادر میحدود الهی را نمی

گر و پاها در جهت مخالف یکدیقطع دست ، آویختن به دار ،قتل ی نظیركردند با مجازاتزمین فساد و تباهی می

شدت دستور داده شده بود تا آنجا كه ه برای قضات نیز رعایت عدالت و مساوات ب د.شدنیا تبعید مواجه می

کوت س، نگاه، مکان، سالم، در كالم ،بایست میان دعواقاضی می نشود،پایمال كه حقی از كسی  آن منظوربه

ر داوری د. بنابراین بر قاضی الزم است كه ه اختیار از او خارج باشدو میل قلبی به یکسان رفتار كند مگر آنک

 رعایت عدل و داد را بکند و گرفتن رشوه و هدیه را ناروا بداند.

یکی بودند. دانستند و پادشاه و رعیت در نزد ایشان )ص( همه مردم را در حقوق برابر می پیامبر

 2عقوبت بدی برای فرد داشت. ،شخص تصرف در مال كسی بدون رضایتهمچنین در آن زمان 

 

 مبارزه با فسادعلي)ع( در  امامسيره 

. ایشان به مسئولین هشدار دادند كه دادندمیبه مسئوالن و كارگزاران نظام تذكرات بسیاری را )ع(  علی

از این موقعیت دالالن و سودجویان  ،قطع شود طور مستقیمبه ارتباط كارگزاران با مردم چنانچه

را  هابسا گزارشكنند و چهو با رشوه گرفتن و ایجاد فساد این ارتباطات را برقرار میسوءاستفاده كرده 

همچنین به مسئوالن كنند.  نادرست و ناصحیح منتقل صورتخود به خاطر منافع شخصی و حزبیبه

ا آنان تندهند های زمین و امالک هی وعدخاطر این نزدیکاند به آنان كه به ایشان نزدیکترند بهتذكر داده

با د باید فتاخاطر نزدیکی به حکومت و قدرت این اتفاق بیاگر به. فتند و ایجاد فساد نکنندابه طمع نی

این اتفاق نیفتد دیگران شیرینی  . چنانچهبین برد از برخورد شدید كرد و اسباب این كار راعامالن آن 

 1تلخی برخورد و عقوبت اخروی را بر گردن خواهد داشت. ،كماسباب دنیا را خواهند برد و حا

كه اگر  اندبه حاكمان خود و تمامی حاكمان و كارگزاران عصرهای بعد از خود فرمان داده)ع(  علی

گیری دست به خیانت دراز و بازرسان نیز خیانت و فساد تصمیمقدرت كاركنان دولت و مسئوالن دارای 

                                                 
 .223، ص 1833وپنجم، . مرتضی مطهری، سیری در سیره نبوی، تهران، صدرا، چاپ سی1
هوری اسییالمی، . سیییدمحسیین امین، سیییره معصییومین، ترجمه علی حجتی کرمانی، جلد اول، تهران، صییدا و سیییمای جم2

 .33، چاپ دوم، ص 1812
 .412 ، ص1815البالغه، تهران، بنیاد نهج ،پرورالدين دينالبالغه پارسى، ترجمه سیدجمال. سیدرضى، نهج8
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دست آورده از او ه تمام اموالی را كه از راه منصبش ب، باید خائن را مجازات بدنی كرده ،ندكنیید أاو را ت

 زده شود. او خوار و ذلیل شده و مهر خیانت بهو  گرفتپس 

ها بهتر است در انتخاب كارگزاران دقت شود و پس از آزمودن هبرای جلوگیری از این مفسد

 1شایسته و پیشقدم در اسالم انتخاب كرد. ،های نجیبخانواده آنان را از ،كارگزاران

های زمان خود در زمانی كه مردم برای بیعت به ایشان مراجعه كرده و از تلخی و فتنه)ع(  علی

مبادا كسانی از شما كه اینک » فرمودند: ،دادند كه حاكمیت را بپذیردمیكردند و او را قسم میشکایت 

سبک و سیره عادالنه و انسانی من بگویند كه دنیا به آنان روی فردا در برابر  دهند،می دست بیعت به من

بر اسبان راهوار سوار شده اند، ساخته ینهرهایی جاراند، هایی فراهم آوردهامالک و بوستان، آورده است

 2.«بدین وسیله و با این توجیه بخواهند در برابر حق و قانون بایستندو  اندو كنیزان زیبا به خدمت گرفته

فساد و با  ل حکومت افرادی كه اموالی را به ظلم ویاعث شد تا در اوا)ع( ب ن عدالت و منش علیای

ه انگیزی پیش گیرند و شروع براه شکایت و فتنهآورده بودند، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی به دست 

  .ایجاد جریان مقابله با حضرت كنند

را از راه نادرست  یبه نمایندگی از افرادی كه اموال بسیار بود كهولید یکی از آن اشخاص مشهور 

خواستند طبق دستور نمیكردند و پرستی زندگی میگری و تجملآوری كرده بودند و با اشرافجمع

آمده و با تهدید اعالم كرده بود چنانچه تغییر  ایشاننزد  المال برگردانند،اموال خود را به بیت ،حضرت

د خونزدیکان  . این افرادشوند و در مقابل حضرت قرار خواهند گرفتاویه ملحق مینگرش ندهند به مع

 ششور امام )ع(بودند تا علیه ای )ص( از دست داده بودند و به دنبال بهانه های زمان پیامبررا در جنگ

 نظارتی وهای دستگاه و زمانی كه انددست آوردههكه مال نامشروع ب بوده این روش تمام كسانی 1ند.كن

ا كنند تبه هر خس و خاشاكی دست دراز می ،كنندمیبا اموال آنان  قضایی شروع به بررسی و برخورد

ناآرام حقیقت را  كنند و با ایجاد یک جوزدن می شروع به تهمت. این افراد برای خود پناهی بجویند

 ی ایشانباور كرده و همراها متأسفانه آنها ر ،خبرندبی از اصل ماجراو چون عموم مردم كتمان كرده 

یج و این باعث ترو شودبا مفسدین با دشواری همراه میبرخورد و در این بین رسیدگی عادالنه  .كنندمی

 دهند.عدالتی در سطح جامعه شده و مردم نیز انگیزه خدمت صادقانه را از دست میبی

 

 

                                                 
. سیییدمحسیین امین، سیییره معصییومین، ترجمه علی حجتی کرمانی، جلد اول، تهران، صییدا و سیییمای جمهوری اسییالمی، 1

 .158، چاپ دوم، ص 1812
 .311و  312، صص 1815سید محمدکاظم قزوینی، امام علی)ع( از والدت تا شهادت، ترجمه علی کرمی، قم، دلیل، . 2
 .312، ص همان. 8
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 شناخت زیربنایي فساد  ـچهارم فصل 

 

 و فساد سياسي شناخت زیربنایي فساد

ر دتوجه به مسئله شناخت فساد و مبارزه با آن است.  یکی از مباحث بسیار مهم در حکومت و سیاست

 فساد به باورها،. استو ضروری  آن امری الزمشناخت فساد و مبارزه با  مسئله ،كشورهای در حال توسعه

كه در طول زمان برای مردم یک كشور به وجود آمده  یمعیارها و عقاید ها،ارزش ها،بینش ها،گرایش

براساس همان باورها و اعتقادات از نظام و  1.به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است شود كهگفته می

 ها،بازیاز طریق دالل اند،دهكراجتماعی و اقتصادی دفاع  های مختلف سیاسی،مملکت خود در عرصه

سرطانی در  همانند غدو  شودور میدادن و ارتباطات ناصحیح حمله ها، رشوهتبارگری ها،اریورانتخ

مردم . در این صورت كندگیرد و اثر خود را در باورهای مردم پیدا میمی اكثریت اجزای حکومت جای

عنوان یک امر فساد به است كه در این زمان كنند،به وجود فساد در اطراف خود خو گرفته و عادت می

 شود.می حکومتی جامعه نو وارد فرهنگ

فرهنگ یک جامعه نفوذ كند مبارزه و برخورد با این پدیده به محال نزدیک و فساد در ریشه اگر 

فساد در زیربنای اجتماع رخنه كرده و النه مستحکمی برای خود شود كه . در آن موقع گفته میشودمی

نعتی یا در حال توسعه را ناكارآمد یعنی یک جامعه ص های محکمی قرار گرفته است،ساخته و بر ستون

حزاب ا شدت ضعیف شده و سیاست ناشی از دولت،ه ب یرقابت بین تولید اقتصاد. در این صورت كندمی

رشد این غده سرطانی  2درآمده است. زیربنایی شکلناتوان شده و فساد به كنترل فساد ها نیز بر و گروه

گونه  ندر ایشود. تبدیل شده و به فساد سیاسی تبدیل میتری خطرناک رسد كه به توموربه جایی می

اركان حکومت را مجبور به دهد كه روی میبار قانونی و خشونت، غیرفساد یک رشته اقدامات قانونی

 1.كنداتخاذ تصمیمات معینی می

گری را بر هر رافسخودمحوری و ا، اندوزیمال ،زراندوزیكه  نددالالن بازار كسانی در فساد سیاسی

به فاسد كردن كارگزاران حکومت كرده و صورت افراطی اقدام . این افراد بهدهندمیترجیح چیز دیگری 

صنایع و معادن با دادن  سازی،یسازمان خصوص ها،بانک مانند گمركات،گذار ثیرأدر نقاط حساس و ت

حتی با رخنه در قوای  ایناند. كننخود دست پیدا میاهداف رشوه و تخریب اخالقیات در جامعه به 

مسیر رشد و تعالی كشور را به ها این عرصهگیران در نسبت به آلوده كردن حاكمان و تصمیم گانهسه

 .برندمیپیش ها و نابودی ارزش هسمت بیراه

                                                 
 .855، ص 1833المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، کتاب پنجم، تهران، کیهان، مهر، دائرة. علیرضا شایان1
 .321، ص همان. 2
 .همان. 8
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د با این گونه افراد رنظر به جایگاه حکومتی كارگزاران و برخومقام معظم رهبری درخصوص دقت

ها در اینجا انسان را راحت منصب حکومتى، جایگاه قدرت و منابع مالى است؛ وسوسه» فرمایند:می

ابل كنید در مقگذارد. حاال شما به خودتان نگاه نکنید كه متدّین و سطح باال هستید و مقاومت مىنمى

د. بکنن ها نتوانند مقاومتممکن است در مقابل این وسوسه ترینیدرجات پاافراد دارای ها؛ این وسوسه

سر دستگاهى كه زیر اشراف شما و ابیناى خودتان را سر و شما باید مراقب باشید، شما باید چشم بصیر

تی نباشد، حناسالمتى اقتصادى امکان به وجود آمدن تحت مدیریت شما است، آنچنان بگسترانید كه 

 ست؛ نگذارید كه فساد و رشوهواقعاً فساد مثل موریانه ا ...هاى نظارتى وارد بشوندكه دستگاه قبل از آن

اكثریت  تان نفوذ بکند...هاى زیادى و مانند اینها، در دستگاهبازى و اسراف و تجمّل و خرجو پارتى

هاى كاركنان، كاركنان زحمتکش و پاک و سالمند؛ ]اما[ وقتى كه یک مورد، دو مورد، ده مورد انسان

كنند، ند، مثل میکروب، مثل موریانه آنجا فعالیت مىكنناپاک و ناسالم در یک دستگاهى حضور پیدا مى

شوند، هم زحماتشان از شود و هم بدنام مىار و زحمتکش واقعاً ضایع مىکخدمت زحمات این مجموعه

  1.«بردرود؛ ]فساد[ محیطِ اطمینان را از بین مىبین مى

م را در این خصوص در های الزاولین نهادی كه باید مراقبتبراساس دیدگاه مقام معظم رهبری 

 . قوه قضائیه است ،عنوان پیشقراول مبارزه با فساد وارد عمل شودو به كندخود تقویت 

ها و تالش یىرآها و كاواقعاً آن قشرى كه جا دارد روى توانایی» فرمایند:در این خصوص می ایشان

. علت هم معلوم است، هستند گذارى مادى و معنوى بکنیم، قشر قضاتتوانیم سرمایهموفق او، هرچه مى

ى از شرایط الزم برخوردار یاند. علت این است كه اگر دستگاه قضابارها هم گفته شده، همه هم گفته

ى كه چیزهای زودى در كشور، فساد و تباهى و ظلم و تبعیض و فسق و بقیههباشد و كار درست بکند، ب

بود، ى سالم نید شد. اگر خداى نکرده، دستگاه قضاكن خواهكند، ریشهگیر مىیک جامعه را فاسد و زمین

ت حیات و زیاد شدن و فعال ئها، جربوكنند و این میکرم، رشد مىئاین جرا وقت همهیا پُركار نبود، آن

ى، واقعاً براى ما، همه چیز است. فرق هم یكنند. به همین خاطر است كه دستگاه قضاشدن پیدا مى

گى كه امروز است، چه در دوران جنگ كه دیروز بود و چه در حوادث كند، چه در دوران سازندنمى

، آن شرایط گوناگونى كه یک ملت انقالبى و یک كشور بزرگ، همواره با عافیت و بالمواجه است. در همه

اه توان تن داد، دستگكارى و خداى نکرده به فساد او نمىبیکارى و كم، جمود، چیزى كه یک آن، به ركود

رود، آنجا را اصالح خواهد دستگاه قضایى مى ...اءشاناگوییم ت. هرجاى دیگر خراب شد، مىقضایى اس

 2.«در حد نصاب اصالح و صالح باشدباید ى، یكرد؛ اما خود دستگاه قضا

های محکم قانونی و زیرساخت انقالب اسالمی و وجود عمر رغم گذشت نزدیک به چهار دهه ازعلی

 چرا روند ایجادفقهی و دینی، ی رهبری و دسترسی به منابع اماده فرمان هشتاسناد باالدستی ازجمله 

                                                 
 .2/2/1852جمهور و اعضاى هیئت دولت در پنجمین روز از هفته دولت، رهبري در ديدار رئیسبیانات مقام معظم . 1
 .3/3/1825قضائیه،  بیانات مقام معظم رهبري در ديدار با رئیس و مسئوالن قوه. 2
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دان و از كارمنكه بخشی  گیری این چنین فسادهاییشک شکلبی یافته است؟در كشور توسعهفساد 

های مراقبتطلبد تا می ده استكرهای اداری و غیره باریوبندخواری و بیكارگزاران نظام را آلوده به رشوه

گیرد، همچنین انجام صورت جدی به های قوی توسط بازرسان و ناظرین باتقوا و خداترسزم و نظارتال

ا ت در دستور كار دولت قرار گیرد تریصورت جدیتشکیل و تقویت دولت الکترونیک بهضروری است 

ها راد به سازمانهای الکترونیکی انجام شده و مراجعات افارتباط بین مردم و خدمات دولت از طریق سامانه

 صورت فیزیکی كاهش یابد.و نهادها به

تواند آسیب جدی به حکومت وارد كرده و باعث گسترش فساد یکی دیگر از مفاسد زیربنایی كه می

های دولت به بخش خصوصی بدون نظارت كامل و قوی در سطح جامعه شود، واگذاری قسمتی از فعالیت

تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی كشور شکل  برایانون اساسی وچهارم قاست. به همین جهت اصل چهل

 گرفته است. 

واگذاری امور دولتی به بخش  منظوربهرهبری  نظرقانون اساسی و  وچهارمچهلتوجه به اصل با 

نظارت كامل در امور  ،استفاده و فسادهای احتمالیجلوگیری از سوء، رعایت قوانین و مقررات؛ خصوصی

مانند بانک مركزی  بخشی از فعالیت اقتصادی ازجملهواگذاری مالی و اداری دولت مخصوصاً در حوزه 

ر نظارت دقیق د های خصوصی،و ایجاد بانک تم بانکی كشورسو سیها توزیع ارز و طال از طریق صرافی

درازی به جلوگیری از دستین نو همچها هواگذاری كارخان تجارت كشور،بخش وزارت صنایع و معادن و 

ها ها و وزارتخانههای قضایی در سازمانایجاد مجتمع خواری،خواری و كوهمنابع طبیعی كشور و زمین

خود را در سطح جامعه داشته باشد و آرامش را به آثار برای برخورد فوری و بدون اغماض با فساد كه 

  است. همردم برگرداند

و پیشگیری از وقوع جرم گیری شکلبا فساد در مرحله اول  جدی و سریع برخوردعدم بنابراین 

انحرافات  ممکن است موجباتوجود آمدن فساد در حاكمیت سیاسی باشد كه ه تواند از علل مهم بمی

 د.كنایجاد  اسالمی های نظامی را در بنیانریابس

 

  مصادیق فساد ـپنجم فصل 

 مالي و اداري مصادیق فساد

ربوط م بیشتر به بخش عمومی اشاره شود كه یمصادیقبه  گستردگی مطلب الزم است لحاظاینجا به در

تواند بخش خصوصی كه میمباحث ورود به  . بنابراین ازو در جامعه نمود پیدا كرده استشود می

 :ی داشته باشد خودداری شده استرگستردگی بسیا
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 تعریف فساد اداري

یکی از تعاریف  فهمد.وجود ندارد، ولی هركس به نحوی آن را می فساد اداریتعریف جامع برای هرچند 

استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای  :فساد اداری عبارت است از» مشهور فساد اداری این است كه:

 1.«نفع شخصی

 

 استفاده اداريسوء

ملی یا هركس دیگر كه قدرت مقامات حکومتی و  ها،وزرای كابینه های دولتی،زمانی كه دستگاه

 وهخذ رشادارد و تصمیم خود را با اعمال فساد منتج به در اختیار گیری اموری از مسائل دولت را تصمیم

دیگری یا اشخاص شخص  است. چنانچه استفاده اداری صورت گرفتهسوء ،انجام دهد یا رانتخواری

كه براساس آن تصمیم ضرر و  اثبات كند خذ شده دچار ضرر و زیانی شده و بتواندابراساس تصمیمات 

استفاده گیر با سوءتصمیم درواقع اشخاص 2د.كناستفاده اداری را مطرح سوء ،توانندند میازیانی را دیده

اطالعاتی كه دارند باعث ایجاد فساد شده و بدگمانی را در میان مردم رانت یت و جایگاه خود و با عاز موق

 .ندكنمی ایجاد و حاكمیت نظارت دولتنسبت به توانایی كنترل و 

 استفاده از جایگاه و قدرت در بین كارگزاران نظام ایندرخصوص سوء اسالمی رهبر معظم انقالب

همین چند روز پیش شنیدم كه یک نفر براى كارش به جایى مراجعه كرده بود و » زنند:گونه مثال می

نداده و آن طرف  رشوه ،كنندهمراجعه كرده است، رشوهدرخواست آن طرف هم براى انجام كار این فرد، 

طور اللهى هستى و حتماً به یک ارگان و جایى ارتباط دارى كه ایندانم كه تو حزبهم گفته من مى

دهى؟ اگر بدهى طبق این بخشنامه عمل دهى یا نمىزنى؛ اما آیا این پول را مىقرص و محکم حرف مى

كنم كه كارت انجام نشود! یعنى دیگر عمل مى د و اگر ندهى طبق بخشنامهشوكنم و كارت انجام مىمى

شود دو دو بخشنامه وجود دارد و راه براى من باز است! اینها قوانین مبهمى است كه از متن آن مى

 1.«آورد متناقض در بخشنامه

 

 انواع فساد اداري

 :شوددسته ذیل تقسیم می گیرد به دونجام میارتباط و نوع برخورد و اقداماتی كه ا لحاظفساد اداری به

 فساد اداري درون دولت( الف

 ازشود. اطالق میپذیرد انجام می آنهایی كه از اموال دولت توسط كاركنان استفادهسوء به اقدامات و

 جمله:

                                                 
 .13، ص 1813. نادر حبیبی، فساد اداری، تهران، وثقی، 1
 .132، ص 1813عزیز کیاوند، تهران، نشر البرز،  . دیوید رابرت تسون، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه:2
 .22/6/1863، قضائیه بیانات مقام معظم رهبري در ديدار با رئیس و مسئوالن قوه .8
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ملزومات ، تلفن، مانند استفاده از خودرو ،استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی بدون اذن. 2

 .زات دولتییدولتی و وسایل و تجه

 . برای پیشبرد اهداف سیاسی ساختار و تشکیالت استفاده از امکانات نظام اداری. 1

 مانند تبدیل اراضی عمومی و دولتی، فساد قانونی برای انتفاع نخبگان سیاسی و كارمندان دولت. 3

 .صنعتی و تجاری برای انتفاع شخصی ،اراضی مسکونیبه 

از كار  غیر یصرف وقت در اداره برای انجام كارهایو  كاریكم های كذب و نادرست،ارشارائه گز. 4

 . اصلی

 گونه فساد. اینسرقت مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت ازسوی كارمندان و كاركنان. 5

 گیرد.های صنعتی دولت شکل میعموماً در شركت

 فساد اداري بيرون دولت ( ب

شامل  . این رابطهشوداطالق می رابطه بین كارگزاران و مردم برای انجام امور اداری آنانبه فساد اداری 

 شود:موارد زیر می

مایحتاج عمومی بین روستاها ناعادالنه  های دولتی مانند توزیعفساد در ارائه خدمات اداری و كاال. 2

 ...و شهرها و مردم یا خدماتی مانند صدور مجوزات تجاری و اقتصادی و .

زمانی كه قیمت از طرف دولت برای فروش اموال  .فساد در فروش امالک دولتی به شهروندان. 1

ی كنند یا مسئوالن دولتبعضی از افراد سودجو با دادن رشوه نسبت به خرید اموال اقدام می ،شوداعالم می

حزبی یا خویشاوندی دست تر از قیمت واقعی به منصوبان خود ازجمله همبا دادن اموال و امالک به پایین

 زنند.به فساد می

در این موارد پیمانکاران با دادن . كاری دولت با پیمانکارانفساد در انعقاد قراردادهای مقاطعه. 3

ا ده یكررشوه و امتیازهای خاص به كاركنان دولت نسبت به انعقاد قرارداد بیش از قیمت واقعی اقدام 

 برد.میر مزایده بیرون كه انعقاد قرارداد را از مسی این

 خذ مجوزادر این نوع فساد متقاضی  .های اقتصادی و اجتماعیفساد در صدور مجوز برای فعالیت. 4

نداشتن بعضی از شرایط با دادن رشوه یا شریک كردن كارمند یا مسئول دولتی در سود كار دلیل به

 كند.خذ مجوز اقدام میانسبت به 

های نظارتی این نوع فساد كه عموماً به بحث در. شکنیه با قانونفساد در شناسایی و مبارز. 5

 .كند قانون را دور بزندگردد شخص با دادن رشوه به كارمند یا كارمندان دولتی سعی میبرمی

خذ رشوه از فروشنده یا ادر این فساد كارمندان دولت با سندسازی . فساد خریدهای دولتی. 6

 .دنزنشده را از قیمت واقعی باالتر میمحصول قیمت محصول خریداری 
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شود. میی به دولت ریابسدر این نوع فساد متقاضی با دادن رشوه باعث خسارات  .فساد مالیاتی. 7

خذ اكند یا فیش مالیاتی را با مبلغ باال صادر كرده و پس از مالیات حقیقی را صادر نمی كارمند دولت

 د.كناستفاده كرده و مالیات را به نفع متقاضی كم میسوءقانونی  از قوانین متعارض یا خأل ،رشوه

ساالری و زدوبندهای مختلف با فساد با رعایت نکردن اصل شایسته عدر این نو .فساد استخدامی. 8

ها نسبت به حزبیها و همیگروهخذ رشوه از متقاضی یا با گرفتن امتیازی از فرد بانفوذی یا جذب هما

مدیران عالی و سیاستمداران به جهت قدرت باالیی كه دارند شود. ضوابط اقدام میاستخدام افراد بدون 

 1دهند.های كلیدی را به دوستان و آشنایان خود میسای ادارات و پستؤر

تر است. در این بخش به های مختلفی دارد كه در این میان فساد مالی محسوسفساد بخش

 شود.اشاره می فساد مالی هایی ازنمونه

 رشوه .2

ناحق  به عملید و برای آنچه به كسی بدهند تا وشنام برده می« پاره»فارسی به معنای ادبیات رشوه در 

 .جلوه دهد بکند یا حقی را باطل یا باطلی را حق

 .اختالس و كالهبرداری به این موضوع اشاره دارد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، (1)ماده 

 دیگر طرف و دهندهرشوهاز یک طرف زیرا  .است نهفتهكه وجود رشا در آن  : چیزی استارتشا

دریافت وجه مالی ازسوی مستخدمین و »این موضوع صراحتاً به  ای وجود داشته باشد؛گیرندهباید رشوه

الذكر در مقابل انجام كار یا عدم انجام كاری توسط كسی كه های مذكور در ماده فوقموران دستگاهأم

 اشاره دارد.  2«ظایفش بوده یا جزء وظایفش نبوده یا كار قانونی یا كار غیرقانونی بوده استجزء و

كن كردن آن كوتاهی اسباب انجام تمام كارهای خطاست و وقتی در برخورد و ریشه :رشوه دادن

هایتاً نهای سالم و سلول های سرطانی كه شروع به تخریب و از بین بردنمانند سلول .توجهی شودو بی

ک یرفتن در جامعه باعث از بین رفتن نیروهای خدوم نظام و نهایتاً از بین  كند،از بین بردن بیمار می

  شود.میسیستم سالم 

را هدیه  گیرند و برای فرار از مجازات نام آند كه رشوه مینوجود داركسانی در جامعه امروز 

 مدندآدیگران ها را دیدیم كه ما بعضى» موضوع فرمودند:رهبر معظم انقالب برای تبیین این . گذارندمی

عنوان اظهار ارادت به اینها پول دادند؛ اینها هم پول را گرفتند، نفهمیدند اسم این عنوان هدیه، بهبه و

ه اسم شدن به اینک متفطن افتد، شبیه یکدیگر است؛ منتهااست. آنچه كه در عالم واقع اتفاق مى رشوه

فردی توانى یک كارى را بر طبق میل ى قرار دارى كه مىیجادر ست یا نه، مهم است. شما ا این رشوه
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 دهد. خوب، این اسمش رشوهبوسد و به شما پول مىجور دستت را هم مىآید اینانجام دهى، او مى

 1.«حرام همین است است؛ رشوه

 كالهبرداري. 1

در . بازی استشیادی و حقه مال دیگران را گرفتن، ،فریب و دروغبا كالهبرداری در لغت به معنای 

 .یرون آوردباز دست او متقلبانه شود كه مال كسی را با ابزار و وسایل كالهبردار به كسی گفته می ،حقوق

 .شودهای دیگر توجه میمادی و معنوی مانند همه جرم جرم كالهبرداری به سه ركن قانونی، رابطه با در

 جرم جعل اسناد عادی یا رسمی،شامل: م مركب است كه ئكالهبرداری از جراجرم  طور معمول،به

دادن وضعیت  غیرواقعی جلوه خذ تسهیالت،اسسات مالی برای ؤها و مه فاكتورهای صوری به بانکئارا

ترسیم  های مالی غیرواقعی،صورتارائه های دولتی مانند مالی خود در قراردادهای منعقده با دستگاه

استفاده از وجوه سپرده شده برای خرید سهام ازسوی سوء های خود،رواقعی از فعالیتشرایط غی

نعقاد اخاص،  تظاهر به داشتن تخصص یا تجربه در موضوعی سسات كارگزاری بورس،ؤگذاران به مسرمایه

 ها به اسم چندها و مزایدهحضور یک شخص حقیقی در مناقصه خذ وجه مالی از طرف دولت،او  قرارداد

 2.شودمی سازی شرایط صوری برای آنشركت و فراهم

 اختالس .3

 :ازاست در عبارت حقوقی عبارت  .ربودن و سلب كردن است رزوبه  اختالس در لغت به معنای ربودن،

در اختیار اشخاص اموال ر و سایر اموال متعلق یا ااوراق بهاد ،سهام، هاحواله ،برداشت وجوه، مطالبات

  .مذكور

اختالس و كالهبرداری ازسوی  مرتکبین ارتشا،، قانون تشدید مجازات (598)در ماده اختالس 

 .انجام شودبه نفع خود یا دیگری تواند میالذكر های مذكور در ماده فوقكارمند دولت و سایر سازمان

تضییع حقوق مردم و توجه به شناخت و مبارزه با آن اختالس را  ،)ره( درخصوص اختالس امام

خوارى كنند و مال مردم را غارت حرام ، یعنى«اكل سحت» فرمایند:خواری نام برده و میحرام مصداق

كند و جوالن و گسترش ندارد، اى}كم{ از دایره همین مسجد تجاوز نمىاز آنجا كه دایره فکر عده كنند.

یاذ د كه، العآیخوارى فقط بقال سر كوچه به نظرشان مى، یعنى حرام«اكل سحت»شود وقتى گفته مى

آید كه یک سرمایه نظر نمى خوارى و غارتگرى بهكند! دیگر آن دایره بزرگ حرامفروشى مىباللَّه، كم

هاى خورند؛ به نام نمایندگى كمپانیكنند؛ نفت ما را مىالمال را اختالس مىبلعند؛ بیتبزرگ را مى

كنند و از این راه پول مردم را به خارجى كشور ما را بازار فروش كاالهاى گران و غیرضرورى بیگانه مى

                                                 
 .3/3/1835معظم رهبري در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، بیانات مقام . 1
 .31، ص همان. 2

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

استخراج براى خود  نفت ما را پس از و چند دولت بیگانه ریزندداران بیگانه مىجیب خود و سرمایه

 1.«برندمى

سازندگی و رشد و توسعه  مقام معظم رهبری در دهه هفتاد با توجه به حركت كشور به سمت

ها انجام نشود احتمال دارد در آینده حکومت دچار مشکالت دغدغه آن را داشتند كه چنانچه مراقبت

حال كه بحمداللّه كشور در راه » فرمودند: ،دكنمادی شده و به معنویت كشور خسران وارد  عدیده

والن كنندگان باز نشود. مسئاستفادهءمیدان براى سوتا  یدكند، از عدالت غفلت نکنسازندگى حركت مى

 ،هاى؛ مسئوالن اجرایى با دقت در سپردن مسئولیتیهاى قضاها و دستگاهقضایى با استحکام دادگاه

مقننه و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با وضع  ها به افراد امین؛ مسئوالن قوهثروت ،هاطرح ،كارها

 2.«فراهم كنندقوانین مناسب، باید این زمینه را 

 های كالن كه بعضاً از قوه تصور انسان هم خارجاستفادهها مواجه شدن با سوءحال در این سال

عدم توجه به سپردن امور به افراد امین و  است.نشان از درایت و تدبیر رهبری و توجه به آینده  است،

ه كافرادی شود؛ بعضاً  روبروی یهاهاستفادها و سوءها باعث شد تا كشور با اختالسعدم كنترل و نظارت

شدن با این  عمال خالف خود كردند كه جا دارد برای روشندر چنگال قانون افتادند شروع به توجیه اَ

 مواجهات به چند تعبیر مختلف توجه شود.

قانون مجازات اسالمی  (598)وجه تمایز اختالس و خیانت در امانت این است كه اختالس در ماده 

هر شخصی ازجمله كارمند دولت و در رابطه با ولی خیانت در امانت ، شودندان دولت اطالق میبه كارم

 است. آن غیر

وجه تمایز اختالس و كالهبرداری این است كه در كالهبرداری فرد مستقیم با صاحب مال یا نماینده 

 اختیار كارمند دولت است. رولی در اختالس وجه مربوطه د ،وی روبرو است

 ،شودمال متعلق به دیگری در خفا برده می ،سرقت در تمایز اختالس با سرقت این است كهوجه 

ساً در أمال خود را رو اعتماد به سازمان مربوطه ولی در اختالس افراد به جهت جایگاه كارمند دولت 

 د.نگذاراختیار او می

د كه وجوه را كنولت قصد الزامی نیست تا كارمند د وجه نقد ،برای تحقق اختالس وجوه یا اسناد

الس اخت، به محض برداشت و تصاحب و استفاده كند، بلکهمی یا برای مدت معینی برداشت ئطور دابه

 یابد.تحقق می

عمال خود و كسب اموال نامشروع و كننده ممکن است برای سرپوشی بر روی اَشخص اختالس

 1.یستالزمه تحقق اختالس ن كه آنده كرجلوگیری از كشف اعمال خود اسنادی را جعل  منظوربه
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 يرهبر خميني)ره( و مقام معظم فساد از نظر امام مصادیق ـششم فصل 

 فساد  مصادیق

با توجه به اخالق در حوزه و  كه زبانزد خاص و عام بودخود با نگرش ژرف و دوراندیشی  خمینی)ره( امام

و كارگزاران به اخالق توجه داشته باشند  كه اگر حاكماند را بیان داشتهسیاست و حکومت این اندیشه 

كند و با ادعای خدمت به مردم دروغ با ادعای كمک به فقرا دزدی نمی شونددچار تزاحم اخالقی نمی

  1.ندااین تزاحمات اخالقی بسیار پیچیده. دنگوینمی

براساس همین كند و جهنم نیز ها آباد مىایشان با توجه به این نکته كه بهشت را اعمال انسان

همان صراطى كه یک طرفش دنیاست،  اند.ط الهی را همین دنیا دانستهاصر ،شودافروز میاعمال آتش

پرده برداشته  و زمانی كه ن در صراط در حركت هستیم. ایشان اعتقاد داشتند ما االآخرت یک طرفش

 دگذر، از وسط اینجا مىیعنى آتش دورش را گرفته .گذردشد، آن وقت صراط جهنم كه از متن جهنم مى

س پ، یابدآتش است بر انسان بدكار احاطه  عبور كرد. دنیا همین جور است. فساد كه همانآن باید از  و

طورى انسان باید جوری زندگی كند كه از این آتش به دور باشد، به . بنابراینباید از بین فساد عبور كرد

دنیاست همین ها در )ره( به اعمال انسان توجه امام 2كنند.. همانطور كه انبیا عبور مىدكه سالم عبور كن

  د.كردنیا آتش جهنم را برای انسان مهیا خواهد این توجهی به مسیر درستی و عدالت در كه بی

 اند:فرموده در این زمینه های علمیه و آحاد مردم داده وهشدارهایی را به علمای حوزهامام )ره( 

ا گردد و اگر در میان شمفاقد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب دنیا برمىریشه تمام اختالفاتى كه »

اید. از آنجا كه منافع هم چنین اختالفاتى وجود دارد، براى آن است كه حب دنیا را از دل بیرون نکرده

 د. شما خواهان فالنیخیزباشد، هر یک براى به دست آوردن آن با دیگرى به رقابت برمىدنیا محدود مى

گردد. لیکن مردان خدا خواهد، قهراً منجر به حسادت و برخورد مىامید، دیگرى نیز همان مقام را مىمق

چنین  و گاه با هم برخورد نداشتههدفى جز خدا ندارند، هیچ و اندكه حب دنیا را از دل بیرون كرده

گرد آیند، هرگز با هم آورند. اگر تمام پیامبران الهى امروز در یک شهر مصایب و مفاسدى به بار نمى

از حب و ها همه متوجه به حق تعالى بوده اختالف نخواهند داشت؛ زیرا هدف و مقصد یکى است؛ دل

 دنیا خالى است.

شود، اگر اعمال و كردار شما، وضع زندگى و سلوک شما، این طور باشد كه اكنون مشاهده مى

لى بن ابى طالب )ع( نباشید؛ بترسید از اینکه بترسید از اینکه خداى نخواسته از دنیا بروید و شیعه ع

نصیب بمانید. پیش از آنکه فرصت از دست برود چاره موفق به توبه نگردید و از شفاعت آن حضرت بى
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ت. ها غلط اسیتئها و دوگیریدست بردارید. این جبهه ییاز این اختالفات مبتذل و رسواو ندیشید ابی

شوید؟ چرا با یکدیگر ذهب شما شعب مختلف دارد؟ چرا متنبه نمىمگر شما اهل دو ملت هستید؟ مگر م

  1.«...صفا و صداقت و برادرى ندارید؟ آخر چرا؟

 توسط مسئولین در درجه اول و آحاد مردم در درجه دوم )ره( توجهی به فرمایش امامبیبنابراین 

جای آن دورویی خارج شود و بهشود آینده كشور به مخاطره بیفتد و انصاف و عدالت از كشور باعث می

)ره( كالم گوهرباری است كه توجه به آن شرف و سربلندی را برای كشور  كالم امام و نفاق جای بگیرد،

 خواهد آورد. به ارمغان

عات مختلف و نگاه عمیقی كه نسبت به مسائل ضوبر مو فنیز با اشرا اسالمی رهبر معظم انقالب

 هایبرای سالمت كشور چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی و چه در حوزه كه حساسیت باال رند، مخصوصاًدا

رای ب، ایشان اندبه مردم و مسئوالن داشته فساد موضوعرا در رابطه با گوشزدهایی قائل هستند،  دیگر

 ند:اد گفتهكنبر كشور حاصل میمفسدانه های مسئله فساد و ضررهایی كه روش بهتر تبیین و درک

فساد چیست؟ فساد انواع و اقسامى دارد: دزدى فساد است، خیانت فساد است، وابستگى فساد است، »

هاى بین هاى مالى فساد است، دشمنیهاى اخالقى فساد است، انحرافزورگویى فساد است، انحراف

ت. د اسضددینى فسا امورها فساد است، گرایش به دشمنان دین فساد است، عالقه نشان دادن به خودى

 آید.دین به وجود مى همه چیز در سایه

ند. پیدا كن ؛ بندگان مظلوم تو امنیت«و یأمن المظلومون من عبادک»فرمایند: ایشان در فرازی مى

، «انمظلوم»ستم!  پیشگان، نه مداحان ستم، نه عملهمنظور، مظلومان جامعه است، نه ستمگران، نه ستم

ارند؛ راه به جایى ندارند. هدف این است كه مردمان مستضعف جامعه وپایى ندمردمانى هستند كه دست

 یتمالى، امن حیثیتى، امنیت پیدا كنند: امنیت هاى ضعیف در هر سطحى و در هر جایى امنیتو انسان

ه خواست كمقابل آن چیزى را مى قضایى؛ همینى كه امروز در دنیا نیست. امام حسین )ع( درست نقطه

بینید همین است؛ كنید، مىطاغوت در آن روز بود. امروز هم در سطح دنیا كه نگاه مى هدر زمان سلط

ون شان به خكنند و ستمگران، پنجهتر مىكنند، بندگان مظلوم خدا را مظلومهاى دین را وارونه مىپرچم

 2«.رودمظلومان بیشتر فرو مى

اد فس»فرمایند: كشور در جای دیگر میایشان برای تبیین فساد در حوزه اقتصادی و آثار آن بر 

المال جانب، به جان بیتبه حق دانى، با زبان چرب و نرم و با چهرهاینکه كسانى با زرنگى، با قانون یعنى

ر كه این كشو هاى خود را پُر كنند. این كار چند ضرر دارد: یکى اینکه خزانهفتند و كیسهااین ملت بی

 -آباد كردن روستاها و سامان دادن به زندگى مردمو صرف ساختن پُل و راه  یعنی -باید صرف مردم شود

 عنیی بینید یک نفر آدم در طول مدت كوتاهىرود. وقتى شما مىبه جیب یک نفر یا یک جمع خاص مى

                                                 
ا...خمینی )ره(، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، جهاد اکبر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت       . روح1

 .11، چاپ چهاردهم، ص 1833امام خمینی )ره(، 
 .28/1/1813الحرام، ماه محرم و مبلغان در آستانهبیانات مقام معظم رهبري در ديدار علما و روحانیون  2.
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دهد، معنایش المال را در صندوق شخصى خود قرار مىها میلیارد تومان از پول بیتده ،چهار سال یا سه

هزار روستا را آباد كرد كه مردم از زندگى  شد مثالًمعنایش این است، آن پولى كه با آن مىچیست؟ 

ب و با جانبه حق فقر را نچشند، یک نفر بتواند با زرنگى، با زبان چرب و نرم، با چهره لذت ببرند و مزه

  ها را به چنگ آورد.این پول استفاده از كمک افراد غافل، همه

تواند ضررهایی برای كشور ایجاد كند كه به تعدادی برای یک فرد یا جمع خاصی میتجمیع ثروت 

 شود:از آنها اشاره می

طلب شود و پول مردم به جیب یک شخص طماع و حریص و زیادهالمال خالى مىبیت ضرر اول ـ

 رود.مى

 كشور از فعالیت اقتصادى باز خواهد ماند. ـ ضرر دوم

طور مستقیم كه او را المال مسلمانان استفاده كند بهى بخواهد از بیتآدم فاسد وقت ـ ضرر سوم

مسلماً  ،دهند؛ مجبور است به مدیران و مسئوالن و هركسى كه سر راه او قرار دارد، رشوه بدهدراه نمى

 تواند در مقابل رشوه مقاومت كند. هركسى هم نمى

د وشبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج مىحرام در بین مردم و نخ وقتى پول و لقمه ـ ضرر چهارم

 وضعی دارد. های بعد نیز اثرو در نسل

من شوند. دشوقتى مدیران و مردمى فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجى تبدیل مى ـ ضرر پنجم

 كند.هاى فاسد، براى اهداف سیاسى خود در كشور، خوب استفاده مىخارجى از آدم

كنم این جهاد عظیم جانبه است. من از مسئوالن كشور خواهش مىهمهمبارزه با فساد، یک جهاد 

  1«.را به اغراض سیاسى آلوده نکنند

 

 اسالمي نظامكارگزاران  هايشاخص ـ فصل هفتم

 كارگزاران  هايشاخص

كه شرایط و خصوصیات  دارد نظام و حکومت برای اداره كشور خود به كارگزارانی در سطوح مختلف نیاز

توجه به قانون اساسی چارچوب قرار دارد. این  درحکومت اسالمی نیز . الزامات آن حکومت را دارا باشند

گزاران و مدیران را در ابعاد رهای انتخاب كاكشور و دالیل تشکیل نظام جمهوری اسالمی خود شاخص

 .ساالری دینی معین كرده استعنوان شاخص اصلی حاكمیت مردمدینی و تخصص آن به اسالمی،

                                                 
 .15/12/1832ماه، سالروز قیام مردم قم، دى 15بیانات مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت . 1
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ان را انسكه اند انبیا آمده» )ره( فرمودند: اماماست. توجه به تزكیه و تربیت اسالمی  اول ـ شاخص

 1.«د كه مادیات هم در مهار معنویات باشدنطورى تربیت كن

حکومت اسالمی  در یعنی است.صدر در پرتو نرمخویی وقار بودن و داشتن سعه با دوم ـ شاخص

 مدارا كند. با مردم و كاركنان خود بوده و دار مدیری خویشتن دكارگزار و حاكم بای

سختکوشی در كار و جدیت و اهتمام در به در اندیشه یک مسئول و كارگزار باید  سوم ـشاخص 

شناسی مسیر رشد و تعالی سازمان خود را شناسی و وقتاو باید با زمان. ثمر رساندن امور به نتیجه باشد

 د.كنفراهم 

حاكمی با تدبیر و درایت عمل نکند باعث انحراف  داشته باشد. اگرتدبیر  ،در امور ـ شاخص چهارم

سیر برگشت به م شاید كه در این صورتتر شده عد وسیعدر بُیک كشور تر و یک سازمان در بعد كوچک

 .ایجاد كندآوری را های سرساماصلی هزینه

هایی به كسانی تفویض كند كه انسانباید كارگزار حکومت اسالمی امور خود را  ـ مجشاخص پن

 ورزی باشند.دار و به دور از بخلریشه باتجربه، شکیبا، باتقوا، پارسا،

داشتن برنامه برای سازمان خود و تهیه اهداف  ،برای یک مدیر و مسئول ـ شاخص ششم

ریق ط مسیر رشد و تعالی كاركنان را ازاست. همچنین مدیر باید زمان خود قابل اجرا در یافتنی و دست

 ایجاد كند. ده و آرامش را در سازمانكرهای تخصصی و عمومی فراهم آموزش

المال( به )بیت یک كارگزار نباید چیزی را كه بهره همه مردم در آن قرار دارد ـ شاخص هفتم

 .استفاده دیگران از آن شودسوء خود اختصاص داده یا باعث

شود مال و ناموس مسلمانان مسلط می وقتی بر جان،اسالمی كارگزار حکومت  ـ شاخص هشتم

اهل ، خواری و آزار دادن بپرهیزدرشوه ستمکاری، از بخل، باید پذیردو اجرای احکام الهی و رهبری را می

 علوم الهی را بداند و عدالت را رعایت كند.  تقوا باشد،

است. برای كارگزار داشتن توان ایجاد و گسترش رابطه اخالق و كارآمدی در نظام  ـ شاخص نهم

سیاسی و اداری را به درستی انجام داده و از ابزارهای روز  های اقتصادی،او باید بتواند راهبری در حوزه

 درستی تشخیصه و ناهنجارها را ب هاهنجارو  د به خوبی استفاده كنددنیا برای توسعه سازمان و نهاد خو

 2دهد.

یک حاكم اسالمی باید روحیه و اخالق خوش داشته باشد. او باید توان كنترل  شاخص دهم ـ

های عملکرد ها با صداقت و درستی سخن بگوید. گزارشعصبانیت خود را داشته و در تمام امور و زمان

 رائه داده و از دادن آمارهای كذب كه باعث انحراف افکار جامعه خواهد شد، بپرهیزد.خود را به درستی ا

                                                 
 23/ 1833تیر  2 -. سییخنرانى مقام معظم رهبري ردر جمع بانوان لنگرود و پرسیینل سییپاه پاسییداران همدان )تهذيب نفس( 1

 .1855رجب 
 .22، ص 1853های مجلس، های کارآمدی حکومت، تهران، مرکز پژوهشنژاد، درآمدی بر ابزار و شاخص. حسن صالح2
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گیری، حکومت باید مبارزه با فساد را در هر سطح در همان اوایل شکلكارگزار  شاخص یازدهم ـ

هراسی به دل راه نداده و فقط به خداوند  ،های فاسدها و نفوذ دستكن كند و از قدرتتشخیص و ریشه

 متعال توكل كند.

 

 در مبارزه با فساد و نظارتي وظيفه سياستگذاري  ـ فصل هشتم

 

 نظارت ریشه مفهوم

ر د. نظارت در زبان عربی به معنای زیركی و فراست بیان شده و در فارسی به معنای نظر كردن است

مل أنظارت كردن به معنای دقت و ت 1شده است. انظر نیز معن قرآن با معانی مختلفی نیز ازجمله عیون،

یعنی عمل فرآیند رسیدگی و بازرسی یا است.  شده اكردن در چیزی یا پاییدن و مراقبت كردن هم معن

ی نظارت در عربی اواژه هم معن دست آوردن اطمینان درست انجام دادن فعلی،هتماشا كردن برای ب

شود كه امر نظارت یک نوع پیشگیری از با این معانی از نظارت مشخص می 2آورده شده است.« الرقابه»

طور جدی مورد بهبخش عمومی یا بخش خصوصی  هر دو تواند درانحراف در امور است كه این امور می

  توجه قرار بگیرد.

 

 نظارت در حكومت و چارچوب شناخت مبارزه با فساد 

ها را كه خائن خداوند چشمی از چشم» نماید:می گونه معرفی عنوان اولین ناظر بشر را اینخداوند به

و چشم خیانتکار چشمی است كه ناظر بر چیزی است كه عادی  1.«شناسد و بر آن نظارت داردباشد می

ا ر آنای خذ رشوه یا وعدهابیند و با نظارتش تخلفی را می فعل به جهتو بدان اشراف و اطالع ندارند 

خداوند انبیا و رسوالنی را برای امر  4كند.ند و به سازمان و حکومت خود خیانت میكنمی عامداً گزارش

اخور ها براساس فروسوی درک انسانفرستاد تا سیر تکاملی خلقت را با سمتها انسانهدایت و نظارت بر 

و به  دهنظارت كرنیز انبیا یعنی ها ترین انسانخداوند بر پاک جایی كهتا  ،زمان و مکان تکمیل كند

 آیات شریفه قران و با توجه به 5كس از مسیر نظارت نباید كنار گذاشته شود.كه هیچ هفهماند هاانسان

نظارت دقیق  ،های فساددر گلوگاه بدون شک )ع( درخصوص نظارت بر كارگزاران سیره ائمه معصومین

  انجام گیرد. كارگزاران توسط افرادی امین و خداترس و متخصص به امور بر

                                                 
 .13، ص 1858های مجلس، . محمد توکلی، نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت، تهران، مرکز پژوهش1
کید بر نظر امام خمینی )ره(، تهران، پژوهشییییکده امام . قاسییییم جعفری، مبانی فقهی نظارت شییییهروندان بر حاکمان با ت  2

 .12، ص 1833خمینی )ره( و انقالب اسالمی، 
 .15غافر، آيه . 8
 .18، ص 1858های مجلس، . محمد توکلی، نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت، تهران، مرکز پژوهش4
 .13، ص همان. 5
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، 49، 55، 71، 94، 114 ،141 ،171 ،174» همچنین اصول مختلف قانون اساسی كشور ازجمله:

كید بر مبارزه با مظاهر فساد أهمچنین ت شده وهای اجرایی اشاره به كنترل و نظارت بر دستگاه« 1و  41

 حصارطلبی توسطان دایجا، های ملیتباهی سرمایه، اختالل در نظم اقتصادیشده است. ازجمله مبارزه با 

احتکار در زمان جنگ و تحریم، ایجاد كمبودهای  ،های خصوصیهای دولتی و تبدیل به شركترانت

معامالت  ا،رب ناصحیح با بعضی واردكنندگان و صادركنندگان، ارتباطات، ساختگی با زدوبندهای سیاسی

 اختالس، رشوه، تبذیر، اسراف و باطل و حرام با وارد كردن اجناس ضدفرهنگی و انحراف بین مردم،

تجاوز به اراضی طبیعی به بهانه كشاورزی و تبدیل به ، ها و معامالت دولتیكاریمقاطعه استفاده ازسوء

 .های اعیان و اشرافباغات و ویال برای خوشگذرانی

د كه اگر جلوی آن گرفته نشود تبدیل به سیل نبه فسادی منجر شو توانندعوامل ذكر شده می

 اندازد.خواهد شد كه ثبات نظام و حکومت را به مخاطره میخروشانی 

ت حاكم بر دربار شاه و طاغو گستردهفساد بسیار  ،انقالب اسالمی مردم ایرانپدیداری یکی از دالیل 

هاى گزاف، بعضى از رژیم شاه با صرف هزینه» اند:)ره( به آن اشاره داشته و فرموده زمان بود كه امام

ر خدمت خود درآورده است و براى انحراف اذهان غرب از مسائل اصلى كه یکى از مطبوعات غرب را د

مهمترین آنها رفتن شاه و بستگان ستمگر او و كوتاه شدن دست اجانب است، دست به تبلیغات خالى از 

ده و اجازه نفس كشیدن كرحقیقت زده است. این شاه است كه آزادى را از ملت، چه مرد و چه زن، سلب 

دهد. این شاه است كه براى به فساد كشیدن قشر جوان ما سینماها را با برنامه كس را نمىچبه هی

  1.«خواهد بار بیاوردعفت و غافل از وضع اسفبار كشور مىاستعمارى رایج كرده و دختران و پسران ما را بى

داراى دو بُعد بود: بُعد ما  انقالب» اند:فرموده گونه توصیف مقام معظم رهبری دلیل انقالب را این

فرهنگ غرب و آلوده به فساد  ساختهداخلى و بُعد خارجى. در بُعد داخلى، ملت فداكار ایران زندگى دست

اهمیت بُعد  ..تبدیل كرد. ،ایران بود مردم هاى استکبارى را به زندگى اسالمى كه آرزوى همهقدرت

  2.«خارجى انقالب، كمتر از بُعد داخلى آن نیست

عدالتی شده و این نشان از آن دارد كه وجود فساد در كشور در ابتدا باعث ایجاد بی هانکتهاین 

اً منجر به ها و نهایتها تبدیل به ناآرامیتفاوتیتفاوتی مردم و سپس بیعدالتی آرام آرام تبدیل به بیبی

 شود. میتبدیل و در آخرین مرحله به اعتراضات خیابانی  شودمی هااعتراضات در سازمان

فساد مالی و اقتصادی و  خشکانیدن ریشه»... : رهبر معظم انقالب آمدهای در فرمان هشت ماده

جریه م گانه مخصوصاً دو قوهقوای سه وسیلههجانبه بباره، مستلزم اقدام همهگشا در اینعمل قاطع و گره

ها تگاهمالی در دس اغماض، از بروز و رشد فسادبی، دقیق، یافتهمجریه با نظارتی سازمان و قضائیه است. قوه

                                                 
 .411، ص 8. صحیفه امام، ج 1
 پاكستاني از طالب و گروهي و فارس ايالم هاياستان  مردم اقشار مختلف  بیعت در مراسم  رهبري. سخنراني مقام معظم  2
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قضائیه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر  و قوه پیشگیری كند

  1.....«آلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد 

رش فساد در این فرمان توجه تمامی اركان نظام را به مبارزه جدی درخصوص جلوگیری از گست

  ند.های نظارتی معرفی كنو مفسدین را به دستگاه هتا با این پدیده شوم برخورد كرد خواندكشور فرا می

را برای مبارزه با  و نهادها چرا با وجود چنین فرمانی كه دست تمام قواشود، میمطرح  یالؤاینجا س در

در تعداد و چه در مقدار افزوده شده  راز آن زمان تاكنون بر كثرت فسادهای كشو، فساد باز گذاشته

یا امکانات و تجهیزات الزم در اختیار مجریان نبوده با فساد وجود نداشته ای برای مبارزه آیا اراده است؟

كار جدی این مبارزه را فراهم وآیا قوه مقننه نتوانسته است با ایجاد یک روند قانونی صحیح ساز ؟است

افی كقوه قضائیه نیروهای كارآمد به اندازه  آیا برای برخورد نداشته است؟ یا قوه مجریه اراده قویآد؟ كن

ها نتوانسته پاكدامنی را برای بعضی از د یا وسوسهكنمین أنداشته و نتوانسته است نیروی الزم را ت

 د؟كنبرخوردكنندگان ایجاد 

 

 چه كسي است؟با وظيفه سياستگذاري در مبارزه با فساد 

ت وظیفه قانونگذار اس ،وضع قانون و ایجاد راهی برای مبارزه با فساد در سطح وسیعسیاستگذاری از باب 

های اقتصادی و پولی را كه تمامی قوانین چه در حوزه مجازات و چه در حقوق مدنی و چه در حوزه

 كند.های نفوذ را شناسایی و مسدود میها و گذرگاهبررسی كرده و آسیب

های مربوطه و های الزم و بخشنامهقوانین احتیاج به تهیه سیاستمنظور اجرای به مرحله بعدی

 شود.هایی اجرایی دارد كه از وظایف دولت محسوب مینامهآیین

 

 وظيفه نظارتي مجلس در جلوگيري از بروز فساد

های مهم مبارزه با فساد، وظیفه نظارتی مجلس است. مجلس عموماً در تمامی كشورها به یکی از عامل

های منظور توسعه عدالت بر قوه مجریه نظارتن مردم است بهجایگاه ویژه خود كه برآمده از متدلیل 

 خاص و عام دارد.

عنوان بزرگترین پیمانکار امور اجرایی اهمیت جایگاه نظارت خود بر قوه مجریه كه به خاطرمجلس به 

ی گیرتواند مانع شکلدهد، می شود، چنانچه وظیفه قانونی خود را به خوبی انجامدر كشور قلمداد می

ها با یگیربسیاری از مفاسد در كشور شود. البته با خودنظارتی و مراقبت نمایندگان مجلس در ارتباط

های توانند داللتواند شاخص فساد را در كشور به شدت پایین آورد. زیرا نمایندگان میبدنه دولت می

                                                 
 .1/2/1832ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، ، فرمان هشت ماده مقام معظم رهبري .1
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راد اندوزی احزاب یا افای رانتخواری كه باعث توسعه ثروتمافیای ثروت را شناسایی كنند و با ایجاد فض

 شوند، مبارزه كنند.خاص می

شود، توجه عمیق امام )ره( در بُعد نظارتی مجلس كه باعث بهبود حکمرانی و كارآمدی بیشتر می

 ودالهی خ –اند و در وصیتنامه سیاسیداشته و در بیانات و دستورات خود به نمایندگان سفارش نموده

خواهم اگر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این عصر و عصرهای آینده می»اند: گونه فرمودهاین

خدای نخواسته عناصر منحرف با دسیسه و بازی سیاسی، وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس 

 1«.ابداعتبارنامه آنان را رد كند و نگذارد حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه ی

درخصوص مراقبت از نمایندگان مجلس و جلوگیری از خطاهای احتمالی  اسالمی رهبر معظم انقالب

شود، بایستی یک انسان صالح باشد؛ حاال در چه حدی از كه وارد مجلس می ایآن نماینده» فرمودند:

كه صالحشان معرفت و علم و توانایی باشد، چیزهایی است كه قانون معین كرده و مردم طبق آنچه 

ن، عنوان یک ابزار اطمیناگیری خواهند كرد؛ لیکن شما بهاهلل تشخیص خواهند داد و تصمیمءشاهست، ان

ساد فو اقدام به نگذارید كه خدای ناكرده در این طریق اختاللی به وجود بیاید. اگر كسی فاسد است 

كند می كند، نظام را تضعیفگری میگر كسی فتنهنماید یا امی مالی، اخالقی یا فساد عقیدتی و سیاسی

به تعبیر رسایی كه بین مردم رایج است: چوب الی چرخ دستگاه  -گیرد ها را از آنها مییی دستگاهآو كار

 2«....تواند در آن تریبون به آن عظمت حضور پیدا كند؛ او نباید وارد مجلس بشود. نمی واقعاً ،گذاردمی

 

 شناسي فسادجرم ـ فصل نهم

 

 شناسيجرم

روانشناس و این  است. 1دوگرفو مطالعات برگرفته شده از نظریات  تا حدودی شناسی معاصرجرم

 ها یکیكرده به این نتیجه رسیده كه شخصیت انسانزندگی می 1914شناس بلژیکی كه در دهه جرم

 . از عوامل مهم انجام جرم است

رابطه شخصیت فرد و انجام جرم را رابطه شناس و پزشک سوئدی كینبرگ نیز در همان زمان جرم

سوی  كشش به ، اگروقتی قرار است اندیشه به عمل تبدیل شود» ه:اشتمستقیم و مهم دانسته و اظهار د

  .«افتدمی تر باشد جرم اتفاققوی شود،ارتکاب جرم از مقاومتی كه در برابر این كشش ایجاد می

ثیر بسزایی در رفتار أها تشخصیت انسان وقتی، بر فرض صحتكه مطرح است  در اینجا سؤالی

 آیا فقط كانون؟ دهدها را شکل میشخصیت انسان كدام كانون ، حال باید بررسی كرد كهها داردانسان

های خانواده سعی و تالش خود را به سازی است و دولت در راستای آموزشخانواده مسئول شخصیت

                                                 
های یت اندیشییییه امام خمینی )ره((، تهران، مرکز پژوهش. آرش عابدینی، بررسییییی مسییییئله قانون و قانونگذاری )با محور1

 .81، ص 1851مجلس، 
 .3/12/1812بیانات مقام معظم رهبري در دیدار اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس  .2
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

ها جهل در تربیت و شخصیت كودكان و جوانان در خانوادهصورت كامل انجام داده است تا معضل رفع 

بت ها نسبایست با تربیت و آموزش درست فرزندان و خانوادهیا اینکه نظام آموزشی ما می؟ از بین برود

بخش اسالم تعالیم روحمنطبق با های آموزشی ما آیا برنامه؟ دكنها اقدام به پرورش شخصیت انسان

 را بهبوده  الهی در نهاد انسان هكه ودیعرا ها وجدان پاک انسانكشور توانسته نهاد آموزشی ؟ آیا است

 ایكلیشه تثیر و به صورأتیا كم ثیرأتبی، نتیجههای بیسری برنامه؟ یا اینکه با یکهددرستی پرورش د

كاران اندراین موضوعی است كه دست دهد؛از سالیان سال بهترین لحظات عمر انسان را هدر داده و می

 . ندكنجویی بایست واقعاً چارهتدوین قوانین و مجریان این نهاد بسیار مهم می

به دنبال وقت ولی هیچ ،دانیم كه عمل بزه را انجام دادهكسی میرا در برخوردها همیشه متخلف 

ارهای رفتبه همین جهت . ایمگونه شده نبودهفتارهای بزهراسبابی كه باعث بروز این بزه یا شناسایی 

را كوچک و  شدهیعنی اعمال زشت و ناپسند انجام 1كم تبدیل به یک عادت و عرف شدند.نادرست كم

 2در عبادات كوتاهی كنند و در انجام گناه و جرم باكی نداشته باشند. ارزش جلوه دهند،بی

 د: شونبندی آبراهامسن روانپزشک آمریکایی مجرمین به دو گروه حاد و مزمن تقسیم میدر طبقه

شوند و عموماً دارای شخصیت ند كه یک یا دو بار مرتکب جرم كوچکی میاافرادی :مجرمين حاد

رناک خطعموماً كنند، ضداجتماعی بارزی نیستند، غالباً پس از دست زدن به جرمی احساس پشیمانی می

براساس  ،دندهانجام میخالفی از روی نیاز شکم و  رفع حاجات برایاند كه افراد نیازمندینیستند و 

د نشوثیر گرفته از دوستان و همنشینان یا از روی تفریح با تعدادی متخلف همراه میأشرایط محیطی یا ت

 شوند.جرم میناخواسته وارد جریان فساد و و 

های احساس حقارتی، رنجوریا روان یپریشروان دارای خصوصیاتی اعم از:مجرمين خطرناك: 

فرصتی برای  هر گونه افراد خطرناكند و از این 1اً در بزهکاری عقل سلیمی ندارند؛ده و غالبكرسنگین 

د گونه آثار پشیمانی ندارنكنند و پس از ارتکاب جرم یا حین آن هیچرسیدن به مقاصد خود استفاده می

چ خود هینها از آولی جرم شوند، بسا باعث بشوند كه بسیاری افراد خودآگاه یا ناخودآگاه مرتکب و چه

گروه كمی از آنها به تمام راهکارهای فرار نیز آشنایی دارند به همین جهت  گذارندمیجا نسرنخی به

 شوند.وقت شناسایی نمینیز هیچبیشتر آنها دستگیر و 

 .رفت از این مسائل و عدم تکرار آنها بازنگری در قوانین استبرون منظوریکی از راهکارهای مهم به

اقدام  آن حوزه ای كه جرمی اتفاق افتاده است نسبت به بازنگری قوانیندر هر حوزهاید بدین صورت كه ب

زیست و عدم توجه به حفظ حراست  طور مثال اخیراً رهبر معظم انقالب درخصوص حفظ محیطبهشود. 

 ودوجهرا برای جامعه ب ایتوجهی یا هر علت دیگر مشکالت عدیدهاز این دستاورد الهی كه به جهت بی

                                                 
شم   . علی1 سین نجفی ابرندآبادی و حمید ها شنامه جرم ح شر      بیکی، دان سی، تهران، مرکز چاپ و ن شهید    شنا شگاه  دان

 .3، ص 1811بهشتی، 
 .15، ص 1851های شیطان، تهران، محمد امین، نصیحت ،. مهدی شعبانی و روح ا... گایینی2
 .2، ص همان. 8
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 سند ملی تهیه اوالً[ پس»] خواری شده است مطالبی را فرمودند:خواری و كوهآورده و منجر به زمین

جد  ها باید بهدستگاه ها كه اول اشاره كردم كه همهزیست؛ ]و بعد[ همکارى دستگاه براى مسائل محیط

 همهه یعنی اینک هاى سازندگىبرنامه زیستى براى همه با همدیگر همکارى كنند؛ ]و بعد[ پیوست محیط

باید  زیستى ها، حتماً یک پیوست محیططرح هاى سازندگى از شهرى و صحرایى و صنعتى و بقیهبرنامه

 كارخانه ؟زیست چیست خواهید بکشید، مشخص باشد كه تأثیرش در محیطداشته باشد؛ جاده مى

زیست چیست؛ بعضى از مسائل تجارى،  ر محیطشود، باید معلوم باشد كه تأثیرش دتأسیس خواهد مى

 زیست داشته باشد. ها و كارهاى بازرگانى؛ اینها بایستى پیوست محیطانتقال و بعضى از نقل

هاى ضابط و پیش از آنها قوانین مجلس، دستگاه قضایى و دستگاه ،زیست انگارى تخریب محیطجرم

قوانینى داریم و االن قوانین خوبى هست، منتها بازنگرى الزم است؛  البتهتکیه بکنند.  مسئله باید روى این

 بایستى تعقیب بشود. پاالیش و بازنگرى عنوان جرمبه و محسوب بشود زیست جرم بایستى تخریب محیط

اید نبها گونه اغماضى هم در این نظارتانجام بگیرد، هیچ باید اغماضهاى بىتقویت نظارت و قوانین موجود

سازى است؛ تر، فرهنگها شخصاً نظارت كنند و شاید از جهتى از همه مهمرت گیرد و رؤساى دستگاهصو

زیست چقدر است. این را از دبستان باید شروع  مردم بدانند كه اهمیت حفظ محیط این كه سازىفرهنگ

دریا و مانند اینها را  ت مرتع و جنگل و هوا و آب و خاک ویهاى ما اهمهاى درسى؛ باید بچهكنیم، در كتاب

زیست باید جزئى از فرهنگ عمومى بشود.  از كودكى بفهمند و روى آن حساس باشند. حفظ حریم محیط

توانند م مىاما مردم ه ،ملى نقش ایفا كند ملى را هم نباید نادیده گرفت، بایستى حتماً رسانه البته نقش رسانه

 1.«كار كنند

اسطه وهمجرم باید مالی را كه ب» :باشد كهبدین صورت می حکومت ایرانقوانین مجازات از دیرباز در 

)مثل اموال مسروقه و غیره( اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا  جرم تحصیل كرده است

 2.«صاحبش بدهد و از عهده خسارتی كه وارد آورده است برآیده را ب قیمت آن

 

  جرم و فساد تخلف، بررسي معناي

عدم رعایت نظم و انضباط اداری كه دارای مصادیق  :تخلف در كاركنان دولت عبارت است از كردن:لفتخ

 تخلف پزشکی، 1تخلف اداری، تخلف گمركی، :ازجمله .شودمختلف است كه به بعضی از آنان اشاره می

 تخلف بانکی و مالی.

                                                 
 .1858/ 12/ 11زيست، منابع طبیعى و فضاى سبز، . بیانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئوالن و فعاالن محیط 1
 .1، ص 1811حات، تهران، فردین و برادر، . قوانین جزايی با تمام اصال2
 .238، ص 1851زاده، فرهنگ تعاریف قانونی، تهران، کلک صبا، . صفر بیگ8
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  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

یتی مینی یا تربأكه مطابق قانون برای آن مجازات یا مستلزم اقدامات ت است هر فعل یا ترک فعلی جرم:

جرم  جرم تروریستی، توان به جرم پولشویی،جرم انواع مختلف دارد كه می 1شود.باشد جرم محسوب می

 اشاره كرد. و... جرم مطبوعاتیو  علنی و مشهود

ن دادن یا رشوه گرفت دست به رشوهشود كه برای انجام كاری میگفته فاسد به كسی : فساد و فاسد

با این عمل درواقع جامعه را فاسد كرده و به سمت  .نامندزند كه این عمل را كثیف و غیراخالقی میمی

 2دهد.تباهی و انحراف سوق میفساد، 

 

 فساد مالي در قوانين جزایي

 شوند:جرائم در حقوق جزای اختصاصی به سه دسته تقسیم می

 تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص،جرائم علیه . 2

 جرائم علیه اموال و مالکیت،. 1

 جرائم علیه امنیت و مصالح كشور.. 3

فصل چهارم از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان اقتصاد و امور مالی به اصول 

 وپنجم اختصاص دارد.سوم تا پنجاهوچهل

های ناشی از ربا، غصب، دولت موظف است ثروت»دارد: ونهم چنین مقرر میدر این فصل اصل چهل

های موات و ها و معامالت دولتی، فروش زمینكاریاستفاده از مقاطعهرشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء

مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در 

وسیله ال بدهد این حکم باید به رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرع بهالمصورت معلوم نبودن او به بیت

 1«.دولت اجرا شود

ونهم قانون اساسی جمهوری اسالمی نحوه اجرای این اصل نیز طبق قانون نحوه اجرای اصل چهل

مجلس شورای اسالمی تصویب شد و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون  17/5/1111ایران مصوب 

 باشد.ونهم در دادگاه انقالب اسالمی میت محاكم ویژه اصل چهلنیز در صالحی

اكنون برای رسیدگی به جرائم اختالس، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به قانون مجازات هم

 شود.مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می 1117مرتکبین ارتشا، اختالس و كالهبرداری مصوب 

( قانون 141( الی )598ولتی نسبت به دولت در حال حاضر مواد )قانون حاكم بر تعدیات مأمورین د

 باشد.می 1175مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 

                                                 
 .822، ص همان. 1
، چاپ 1831شییناس، حسییین سییامعی و نرگس انتخابی، فرهنگ معاصییر هزاره، تهران، فرهنگ معاصییر،     محمد حق. علی2

 .812هشتم، ص 
سال     8 سی جمهوری ا سا سوم،        . قانون ا سالمی، چاپ  شورای ا شارات مجلس   ، 1831می ایران، تهران، اداره تبلیغات و انت

 .18ص 
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( الی 588همچنین فصل یازدهم از قانون موصوف تحت عنوان ارتشا، ربا و كالهبرداری در مواد )

 ( به برخی از مفاسد مالی مأمورین دولتی پرداخته است.597)

همترین اصول و مواد قانونی بوده و در بسیاری از قوانین و مقررات دیگر نیز قانونگذار به مواد فوق م

موضوع مفاسد مالی مأمورین دولتی توجه ویژه كرده است. ازجمله الیحه قانون راجع به منع مداخله 

 مجلس 22/14/1117وزرا، نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتی و كشوری، مصوب 

و الیحه قانونی نحوه  19/1/1148شورای ملی سابق و قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی، مصوب 

و قانون تشکیل سازمان بازرسی  27/1/1158استفاده از اتومبیل دولتی و فروش اتومبیل زائد، مصوب 

و همچنین قانون  1111و قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب  19/7/1114كل كشور، مصوب 

 .1/12/1111های مستقیم، مصوب مالیات

و قانون  19/9/1119اصالحات بعدی آن، قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی كشور، مصوب 

و همچنین قانون ممنوعیت تصدی  24/1/1171های خارجی كاركنان دولت، مصوب نظارت بر مسافرت

/ 27/11مقررات مالی دولت، مصوب  و قانون تنظیم بخشی از 1171/ 11/14بیش از یک شغل، مصوب 

 و مواد دیگر از قانون كه مجال طرح آن در این گزارش نیست. 1184

 

 فساد اقتصادي ـ فصل دهم

 فساد اقتصاديمفهوم 

شود كه چون ویروس به بدنه اقتصاد عمومی و خصوصی نفوذ كرده و فساد اقتصادی به فسادی گفته می

 گذاران داخلی و خارجی ایجاددر كشور مخاطراتی را برای سرمایه گذاریبا از بین بردن امنیت سرمایه

ها آغاز شده و اری ایجاد نشود و در نظام انحصارطلبیذگشود تا تمایل برای سرمایهو باعث میكند می

این افراد عموماً یا  .های دولتی و خصوصی به جیب افراد خاصی برودسود سرشار از رانتخواری

سفیدها و به جهت اشرافی كه بر قوانین و مقررات دارند از خود ردپایی وابسته به یقهند یا یسفیدهایقه

 .گذارندنمی

شکن، های قانونمن یک وقت گفتم قانوندان» اند:رهبر معظم انقالب در این خصوص فرموده

نون را خوب های تودرتوی قاها و داالنوخماند؛ كسانی كه قانون را خوب بلدند، پیچتر از همهخطرناک

شکنی است. اگر خدای كه معلوم شود كارشان قانونشکنند؛ بدون اینشناسند، اما خودشان قانونمی

نکرده چنین چیزی برای ملت ما رواج پیدا كند، یک فاجعه است. این چیزی است كه با نظام اسالمی و 

 1.«با انتظار مهدی موعود كامالً منافات دارد
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 اقتصادي فسادهاي كوچک و بزرگ

و كوچک باید مورد توجه قرار گرفته و قانون با آن برخورد كند  بزرگشکنی چه در سطح هرگونه قانون

ریزی كنند تا در امور اجرایی خود سرگرم رسیدگی های نظارتی و امنیتی باید به نحوی برنامهو دستگاه

جامعه ایجاد و اجرا شود كه بزرگی تخلفات و فسادهای بزرگ آنچنان در و اهمیت نشوند به تخلفات كم

وسیع و یک طیف است.  ،قاچاق یک عنوان عام» ند:ا. در اولویت مبارزه با فساد گفتهآن به چشم نیاید

به خارج از كشور رفته و حاال آمده و یک دستگاه ضبط صوت هم  یک وقت هست كه یک نفر فرضاً مثالً

موقع خروج از كشور، فالن جنس را همراه  ا مثالًشود یقاچاق محسوب می با خودش آورده كه مثالً

 شکنیخودش خارج كرده است. هرچند ورود و خروج آن اجناس طبق مقررات نبوده و البته این یک قانون

و تخلف از قوانین است؛ اما معلوم نیست كه این خیلی اهمیت داشته باشد كه كسی را از صالحیت 

توبه و انابه هم ظاهر بشود. اما یک وقت هست كه یک نفر با یک كه آثار خصوص بعد از آنهبیندازد؛ ب

كارش تمهید مقدمات و تسهیل طرق برای انجام قاچاق است؛ اینها یکسان  باند قاچاق ارتباط دارد و اصالً

 1...«.نگاه كرد، حدود را مشخص كرد و فهمید كه صرف عنوان كافی نیست. نیستند. باید واقعاً

 

 اقتصادي و اداريفساد مالي، 

ع طور مثال بیبه. تواند دارای آثار قانونی باشداعتبار آن در عمل حقوقی نمیه ی است كه بچیزفساد 

 2.در مقابل فساد صحت است د بیع فاسد بوده و اثری ندارد.اشدر قانون مدنی وقتی بایع صغیر ب فاسد،

اختیارات اداری و عمل تطمیع  های سیاسی،استفاده از قدرتفساد مالی و اقتصادی شامل سوء

 .شودكاركنان دولت توسط بخش خصوصی و دولتی می

 ،مدیریت وسیله علوم دیگر ازجمله اقتصاد،هشناسی است كه باید بفساد مالی از موضوعات جرم

 شناسی و روانشناسی آثار و علل بروز آن بررسی شود.جامعه حسابداری،

های سیاسی روش های فرهنگی و اجتماعی،ریشه بایست بهبررسی فساد و مبارزه با آن می در

 1وضعیت اقتصادی مردم و قوانین اداری توجه ویژه كرد. حکمرانان،

 

 یافتهبندي فساد براساس انگيزه سازمانطبقه

ت به اند دسگروهی كه با هم پیمان بسته است.شده  بندی اهداف خاصی از قبل تعیینهدر این نوع طبق

 :زنند، این فساد به هفت دسته تقسیم شده استو فساد میارتکاب جرم 
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گیرد انجام میارتکاب فساد با انگیزه سیاسی كه با قصد جلوه دادن ناكارآمدی نظام  ـ دسته اول

  .شودختگان داخلی اجرا میوو توسط خودفرپذیرد میهای خارجی صورت ریزیبرنامه با و عموماً

آوری ثروت و رفع نیازهای مالی به جمعدر آن افراد انگیزه صرف اقتصادی است كه  ـ دسته دوم

چنانچه توسط مسئوالن حکومت و شود گرایی میگری و تجملزنند كه نهایتاً منجر به اشرافدست می

 . شودمراتب بسیار بوده و باعث اثرگذاری بر آحاد مردم میانجام شود خطراتش به

 گرفته وزیرىباید تمام ادارات از نخست» :دادند كه دوران آغازین انقالب هشدار )ره( در همان امام

  1.«پرستى و اسراف و كاغذبازى بپرهیزند و كار مردم را سریعاً انجام دهندتا كوچکترین اداره از تجمل

رگرفته بفساد فرهنگی كه یا برگرفته شده از رفتارهای صرف غربی و مدگرایی است یا ـ  سومدسته 

 .ها گرفته شده استفرهنگاز خرده كهلوژی خاص ئوشده از یک تفکر و اید

فساد با انگیزه اجتماعی است كه فرد به جهت وابستگی با گروه یا طبقه خاصی یا  ـ دسته چهارم

  .شودارتباط نسبی و سببی یا متعلق بودن به نقطه خاص جغرافیایی مرتکب می

  2.شوندعمال غیراخالقی مرتکب فساد میمین هزینه اَأجهت تبه  مفسدینی كه ـ دسته پنجم

قانونی یا  هایاز خأل، افراد این نوع فساد. در اداری استدر امور انجام جرم و فساد  ـ دسته ششم

استفاده كرده یا بعضاً برای انجام امور اداری و پیشبرد اهداف سازمان های ضعیف صادره سوءدستورالعمل

  شوند.مرتکب فساد می

از امور دولتی تعدی كرده و كه شود های خیرخواهانه انجام میبا انگیزه كمک ـدسته هفتم 

ود كه شصورت تركیبی از انواع فوق انجام میاز فسادها به یالبته بسیار د،نشومرتکب تخلف و جرم می

 1.شودباعث پیچیدگی شناسایی و بررسی فساد می

 

 درآمد بندي فساد از جهت هزینه وطبقه

  شود:بندی به پنج دسته تقسیم میاین طبقه

ولی  ،زنند كه برای آنها هزینه كمی داشتهمتخلفین و مفسدین به اقدامات دست می ـ دسته اول

 .اختالس و كالهبرداری مانند: .دكنبرای دولت هزینه بسیاری را ایجاد می

كمترین هزینه را برای دولت و ، رجوعی را برای ارباب ریابساقدامات مفسدین هزینه  ـ دسته دوم

 ،رشوه كاركنان دولت از ارباب رجوع در شهرداریاخذ  مانند ،داردبیشترین منفعت را برای متخلفین 

 و ....  کگمر ،مالیات
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ریزان را دچار مشکالت لکن برنامه ندارد، به ظاهر برای دولت و بخش خصوصی هزینهـ  دسته سوم

 .قانون مجازات اسالمی (598)ا كردن سرفصل اعتبارات موضوع ماده مانند جابج كند،اساسی می

كه بیشترین هزینه را برای دولت و كمترین منفعت و هزینه را برای  است فسادی ـ دسته چهارم

 .المالهدر دادن اموال دولت و بیت، مانند اهمال در نگهداری اموال دولتی مجرم و متخلف دارد،

عدم دریافت است. مانند  حاكمیتبه ضرر  ولی ،دولت و ارباب رجوع مورأبه نفع م ـ دسته پنجم

 1زمان خود. ها درلیات یا حقوق عوارض گمرگی و عدم وصول مطالبات بانکما

 

 وچهارم قانون اساسيسازي با اصل چهلفساد در خصوصي

ایجاد فساد مطرح عنوان فاكتور بودن نهادهای حاكمیت عموماً به مدت زمانی است كه فاكتور دولتی

ها سعی و تالش دارند كه با زیركی و چابکی این اتهام و ابهام را از خود دور كنند و امور است و دولت

ن عنواخود را به نحوی از انحا به بخش خصوصی منتقل كنند. به همین منظور سازمان یا ساختاری به

 سازی وه ویژه داشت كه هدف چابکكنند، لکن باید به این موضوع توجسازی ایجاد مینهاد خصوصی

 گذاری داخلی و خارجی استوكار در محیط رقابتی بیشتر و با سرمایهسازی ایجاد فضای كسبخصوصی

تا در فضایی سالم بتوان رونق اقتصادی بهتری داشت. بنابراین باید مراقبت شود، نهادی كه خود برای 

 بررسی فساد نشود! كار ایجاد شده موضوع برایوسازی محیط كسبسالم

بشر »فرمایند: های الزم و دور شدن دولت از این اتهام میمقام معظم رهبری درخصوص مراقبت

یب فر نفوذ شیطان، وسیله شود وسیلهموجود عجیبی است عزیزان من! گاهی عبادت و نماز شب هم می

تواند فکرهای خوب و شریف می های خوب، همهایده خواند! همهنفسِ خود انسانی كه دارد نماز شب می

وچهارم خیلی خوب است، خیلی الزم است و حتماً های اصل چهلسیاست منفذی بشود برای شیطان.

باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممکن 

ه شکن، كسانی كهای قانوندانچی، قانونسوءاستفادههای ام؛ آدمها نفوذ كنند. بارها گفتهاست شیطان

بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به 

یر گهای گوناگون كارخانه را زمینای دست پیدا كنند؛ اینها كارخانه را بخرند، بعد به بهانهیک طعمه

همان كارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از  آالت فرسودهار كنند؛ بعد از ماشینكنند، كارگرها را بیک

شود؛ باید همه زمین آن كارخانه هم به میلیاردها و آالف و الوف برسند؛ از این كارها شده است، می

 2«.حواسشان جمع باشد

 شود:های جلوگیری از فساد اشاره میدر اینجا به چند نمونه از راه
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طور واضح كه در آن قوانین و سازی بهمشی ملی جهت خصوصیهای شفاف و خطیجاد رویها .2

های مقررات صریح و روشن آمده باشد. مانند قیمتگذاری، نظارت، وصول مطالبات، عدم افشای قیمت

 پیشنهادی از طریق مزایده.

ری گیازی و تصمیمسمنظور دسترسی عموم مردم در جامعه در فرآیند خصوصیایجاد فضایی به .1

 سازی در ایجاد فضای اطمینان.مشی ملی خصوصیو خط

 سازی و ارائه اطالعات در تصمیمات دولت. دسترسی عمومی و شفاف .3

 سازی. اخذ نظر از نخبگان جامعه جهت فرآیند خصوصی .4

             نویس قوانین در جلوگیری از ایجاد فضای سازی و پیشبودن قوانین خصوصیشفاف  .5

رانتخواری به نظر عموم مردم و نخبگان برسد تا مسیرهای احتمالی فساد از همان ابتدا شناسایی و بسته 

 شود.

 ای و تخصصیهای ارشد سازمان كه دارای توانایی حرفهانتخاب مسئوالن خبره و درستکار در رده .6

 باشند.

ی داخلی و خارجی كافی قرار بگیرد هاها و حسابرسیسازی باید مورد ممیزیسازمان خصوصی .7

 های قضایی و پارلمانی پاسخگو باشد.و در مقابل كنترل

 اقدامات سازمان در سامانه دولت به نظر مردم برسد. .8

 واحد واگذاری شده پس از واگذاری مورد بررسی مالی، حقوقی و قانونی قرار بگیرد.. 3

 

 پيشرفتفساد در شبكه بانكي كشور به بهانه توسعه و 

های نامشروع و ایجاد فساد در شبکه بانکی ارتباطات غیرقانونی با این شبکه های كسب ثروتیکی از راه

به بهانه اخذ تسهیالت برای توسعه و آبادانی كشور است. بانک مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 های تولیدی، كارخانجات وركتعنوان متولیان و سیاستگذاران اقتصادی كشور، تزریق سرمایه به شبه

اند، به همین جهت سیستم بانکی كشور در كنار تأثیرات بخش خدمات را برعهده سیستم بانکی قرار داده

بسیاری كه بر روی توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسط تعداد كثیری از تولیدكنندگان 

خش صادقانه و با تمام توان در حال گذاشته است و صدها هزار كارمندی دارد كه در این ب

گری و اندوزی و اشرافهایی كه به ثروتای برای تعداد معدودی از انساناند، لکن طعمهرسانیخدمت

پرستی خود بیش از توسعه كشور و آبادانی مرزوبوم كشور توجه دارند. به همین جهت مسیر تجمل

معدود كاركنان توسط بعضی از مشتریان یا مدیران انحراف را برای افراد طماع ایجاد كرده است. این 

جهت اجرای فساد با  شوندشوند و ناچار میمی گیرند یا مورد تهدید واقعارشد فاسد مورد طمع قرار می
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سیاستمداران بیمار و صاحبان قدرت همکاری كرده و سیستم بانکی را در اذهان مردم به بدنامی و 

 زدوبندهای سیاسی متهم كنند.

 نکته نهمی به گفتم، كشور مسئولین به را مطالبى»فرمایند: ر معظم انقالب در این خصوص میرهب

 دونب باشیم، داشته مردمى سالم كار و مردمى گذارىسرمایه توانیممى ما نشود تصور كه داشتم توجه

 مردم مشاركت ما كه شودمى موجب اقتصادى مفاسد با مبارزه كه نشود تصور و اقتصادى مفاسد با مبارزه

 اقتصادى میدان وارد خواهندمى كه كسانى اكثر چون نه، باشیم؛ داشته كم را مردم گذارىسرمایه و

 باید .شوندمى پیدا ناسالم هاىآدم هم نفر دو یکى حاال هستند؛ سالمى مردمان سالمند، كار اهل بشوند،

 كار ایجاد و اشتغال ایجادعنوان به نیایند كسانى كه كنید مراقبت دوربین و ریزبین تیزبین، هاىچشم با

و در جای دیگر نیز ایشان به  1«.نگیرد انجام واقعى كارآفرینىِ اما بگیرند، بانکى تسهیالت كارآفرینى و

یک : »فرمایندشوند اینگونه میالمال كه توسط تعدادی از مشتریان بانک انجام میومیل بیتجهت حیف

گیرند، مى كنند؛ براى یک كار تسهیالتناحق و نادرست استفاده مى بانکى، به اى هستند از تسهیالتعده

 هاحت كشور نیست؛ بعد هم بدهى خودشان را با بانکكنند كه مصلدر كار دیگرى آن را مصرف مى

گویم هركسى بدهکار بانکى است مجرم است؛ نه، یکى كنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمىتسویه نمى

[ كمک هم باید به او كرد؛ هستند مواردى كه حتى بدهکارند هست ممکن است بدهکار بانکى باشد، ]ولى

بکنند، اما بعضى هم هستند كه باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال ولیکن بایستى كمک هم به او 

هشدار  ها خیلىقرار بگیرند. این كارها باید در كشور انجام بگیرد. اینها را چه كسى بکند؟ ما در این سال

 دادیم؛ مسئولین هم خیلى تالش كردند، اما نه آن هشدارهایى كه بنده دادم كافى است، نه آن تالشى

كه مسئولین كردند كافى است؛ اینها كافى نیست. باید كار جدى انجام بگیرد؛ مردم هم بایستى كمک 

 2«.قضائیه تا بتوانند این كارها را انجام بدهند كنند به دولت به مسئولین، به قوه

 

 گيرينتيجه

 اعتقاد دارند كه داشتن یک اقتصاد -داری یا كمونیستینظام اسالمی، سرمایه -كشورها با هر نوع حاكمیتی 

سالم برای پیشرفت و توسعه كشور از ضروریات است. به همین منظور با ایجاد فساد در كشور خود به هر 

 عی در اجرای درست آن دارند. اساسی طراحی و سهای خاصی را براساس قانون نحوی مبارزه كرده و برنامه

شک به این مهم توجه بیشتری كرده است. زیرا یکی كشور ایران نیز از این قاعده استثنا نبوده و بی

گیری انقالب اسالمی حذف فساد پیچیده در حاكمیت گذشته بود. انقالب اسالمی از دالیل ایجاد و شکل

                                                 
 .2/2/1851جمهورى و اعضاى هیئت دولت، . بیانات مقام معظم رهبري در ديدار رئیس1
در حسییینیه  1832ونهم بهمن سییال بیانات مقام معظم رهبري در ديدار مردم آذربايجان به مناسییبت سییالگرد قیام بیسییت. 2

 .1858/ 11/ 25 ،هللاامام خمینى رحمه
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 طبع قوانین عادی نیز بر همینالاساسی و ب نوسوی تصویب قانواین دلیل مهم شکل گرفت و سمت به

بر عدالت دینی براساس نص قرآن و سنت ائمه معصومین مبنا بود كه كشوری عاری از فساد و مبتنی

های رهبر معظم انقالب نیز بر ها و فرامین و ابالغ سیاستالسالم( باشد و در كنار آن نیز هدایت)علیهم

ور یافتگی و پیشرفت كشتوانست باعث توسعهزیرا این امر بود كه میهمین راستا كشور را هدایت كرد. 

 بر عدالت اقتصادی شده و از ایجاد فاصله طبقاتی جلوگیری كند.مبتنی

علت نقش و تأثیرات منفی كه بر كارآیی و اثربخشی در نظام با این وصف فساد اقتصادی و اداری به

المللی مانند برنامه عمران ملل متحد، ا و نهادهای بینهاداری كشورها دارد همواره مورد توجه دولت

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و برنامه شفافیت و پاسخگویی بوده است. ازسوی دیگر تلقی عمومی 

كردن از امکانات دولتی به نفع شخصی یا غیر به  استفادهكشورها از مفهوم فساد اقتصادی و اداری سوء

ی استفاده از موقعیت ادارربوط به رشوه، رانتخواری، تبارگرایی، اختالس و سوءهر شکل ممکن، تخلفات م

 شوند.از مصادیق بارز فساد محسوب می

در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید توجه داشت كه اَشکال مختلف فساد و ازجمله فساد 

د در آن دخالت دارند. وقتی وقوع ای از افراافتد و شبکهمند اتفاق میصورت نظاماقتصادی و اداری به

فه باشد یافته و مستمر و بدون وقریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظامیافته باشد هرگونه برنامهفساد نظام

توان برای مبارزه با فساد با استفاده از راهکارهای خاص به اقدامات درمانی و برخورد با افراد فاسد و نمی

توان صرفاً از راهکارهایی استفاده كرد كه های وقوع را از بین نبرد یا نمیعلت ها وبسنده كرد و زمینه

 موجب اقدامات اصالحی شده ولی افراد فاسد را به حال خود رها كرد.

اما وجود آن با هر درجه ای است كه در اكثر كشورها با درجاتی وجود دارد، با وجود این فساد پدیده

سازد، اثربخشی و كارآیی را تنزل ناپذیری به جوامع وارد میهای جبرانبزیانبار است و آسی و میزانی

انگیزگی و تضعیف روحیه افراد درستکار مانع استفاده از استعدادها و دهد و با ایجاد موج بدبینی بیمی

عه مشود و از این مسیر رشد و پیشرفت جاهای درست میمنابع بالقوه و بالفعل انسانی برای انجام فعالیت

 سازد.را با موانع جدی مواجه می

. در آن صورت زمینه بروز پیامدهای آمیز آلوده شوندها به رفتارهای فسادچنانچه كاركنان در سازمان

خواری حائز اهمیت فراوان است. در برخی ویژه مسئله رشوهشود. در این مورد بهناخوشایند بعدی هموار می

شوند. ای رسیدن به منافع شخصی خود متوسل به تطمیع كاركنان میكنندگان برها مراجعهاز سازمان

پیامدهای ناخوشایند چنین رفتارهایی نه تنها سبب زیان اقتصاد ملی و از بین رفتن امنیت و به خطر افتادن 

 سازد.های جدی مواجه میشود، بلکه كل جامعه را نیز با چالشمنافع عمومی یک كشور می

شود، اما برخی از ها محسوب میحساس و مهم تمامی سازمان کاری موضوعرو مسئله درستازاین

ها توان به تعدادی از آنها ازجمله سازمانهای بالقوه برای فساد در آنها فراوان است كه میها زمینهسازمان

  ... اشاره كرد.زای عمومی چون گمرک، نفت و آمدهای درها و سازمانو نهادهای اقتصادی، شهرداری
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 های مناسبصورت بالقوه وجود دارد، چنانچه سیستمهای سازمانی كه زمینه فساد در آنها بهمحیط

اد توانند به آسانی به سمت فسپذیری، پاسخگویی و نظارت و كنترل وجود نداشته باشد، میمسئولیت

ر یا گروهی ها حاكی از آن است كه فساد و اختالس به قش. فساد حد و مرزی ندارد، بررسیمیل كنند

 ای انحصار نیافته است. خاص و كشور یا جامعه

شود كه هر كجا فساد ریشه بدواند مقابله با آن بسیار از مجموعه مباحث مطرح شده استنباط می

باری به كند و پیامدهای مصیبتتر در بطن جامعه نفوذ میهای آن هر روز عمیقشود و ریشهدشوار می

 آورد. دنبال می

 باشد تواند موفقتوان یک نتیجه عملی و تجربی گرفت. مبارزه با فساد هنگامی میباحث میاز این م

ریزی شده، یکپارچه و هماهنگ و با اراده كامل در تمام سطوح نظام انجام گیرد و از صورت برنامهكه به

 حمایت مردم و سطوح باالی حاكمیت نیز برخوردار باشد. 

از  عنوان اقدام پسفساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد )به با این رویکرد مجازات مرتکبان

های كاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت ها، بهبود سیستموقوع( و اصالح روش

ر( دو نگعنوان اقدام پیشطور كلی اصالح نظام اداری )بههای دولتی و بهو پاسخگویی در عملکرد سازمان

 یک به تنهایی كارساز نخواهدشوند و مکمل یکدیگرند و هیچمبارزه موفق با فساد تلقی میروی سکه 

 بود.

جانبه دارد. زیرا با انجام یک حل مقابله با این سرطان اجتماعی نیاز به یک عمل جراحی عمیق و همهراه

 شود.می وارتردشكند، بلکه مسئله طور سطحی و موضعی نه فقط مسئله را حل نمیاقدام آن هم به

 

 پيشنهادها

ایج های جهانی مبارزه با فساد و نتتهیه برنامه استراتژیک، تعیین اهداف بلندمدت با استفاده از تجربه. 2

 ها و تجربیات كشورهای موفق در برخورد با فساد.ها و گردهماییحاصل از برگزاری كنفرانس

و بررسی و برخورد سریع با عامالن فساد و  هاقضایی مستقل در وزارتخانهتخصصی تشکیل مجتمع  .1

 تخلف.

های سازی دیگر سازمانو كوچکایجاد واحد مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری . 3

 زیرنظر باالترین مسئول كشور كه رهبری جامعه است.مربوطه و پیروی از این واحد 
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